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INSTRUKCJA  

O UDZIELANIU SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY  

W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 

- PROJEKT 

 

1. Założenia zmian przygotowania do bierzmowania 

Zgodnie z planem reformy oświaty do 2019 r. systematycznie będą wygaszane gimnazja. 

Młodzież po VIII klasie szkoły podstawowej (SP) będzie podejmowała naukę w szkołach 

ponadpodstawowych (SPP), bardzo często poza miejscem zamieszkania. Tym samym nie 

będzie ona mogła podjąć formacji do bierzmowania w swojej rodzinnej parafii. Dlatego 

przygotowana została propozycja zmian w formacji uwzględniająca tę nową sytuację 

duszpasterską.  

 

2. Czas formacji 

Proboszcz każdej parafii może wybrać optymalny dla młodzieży swojej parafii wariant 

formacji do bierzmowania. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest realizacja całości 

diecezjalnego programu do bierzmowania realizowanego według wybranego wariantu. 

Program Życie Boże, składa się z pięciu etapów, podzielonych na miesięczne spotkania 

parafialne i domowe oraz celebracje (razem czterdzieści spotkań). Obowiązkowo kandydaci 

podczas formacji powinni posiadać diecezjalne pomoce: Dzienniczek kandydata do 

bierzmowania oraz Mały katechizm do bierzmowania.  

Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch katechez domowych i parafialnych na jednym 

spotkaniu. Zaleca się, aby w miejscowościach, w których jest kilka parafii, proboszczowie 

ustalili jeden, wspólny wariant przygotowania.  

W nadzwyczajnych sytuacjach (np. wizytacja kanoniczna), po uzgodnieniu z danym 

biskupem, dopuszcza się inne terminy udzielania bierzmowania. Sytuacje te nie mogą wpływać 

na skracanie programu formacji. 

 

3. Warianty formacji 

WARIANT I (zalecany w diecezji) 

 Termin: od września klasy VIII SP do stycznia klasy II SPP  

 Comiesięczne spotkania (jedno parafialne i jedno domowe) 

 Bierzmowanie: luty, marzec II klasy SPP 

 

WARIANT II 

 Termin: od września klasy VII SP do marca klasy VIII SP 

 Dwie grupy do bierzmowania: młodsza i starsza 

 Spotkania dwa razy w miesiącu (jedno parafialne i jedno domowe) 

lub 

 Spotkanie raz w miesiącu (po dwie katechezy parafialne i domowe) 

 Bierzmowanie: kwiecień, maj VIII klasy SP 

 

WARIANT III 

 Termin: od września klasy I SPP do marca klasy II SPP 

 Dwie grupy do bierzmowania: młodsza i starsza 
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 Spotkania dwa razy w miesiącu (jedno parafialne i jedno domowe) 

lub 

 Spotkanie raz w miesiącu (po dwie katechezy parafialne i domowe) 

 Bierzmowanie: kwiecień, maj II klasy SPP 

 

WARIANT IV 

 Termin: Klasa VIII SP – od września do maja 

 Jedna grupa do bierzmowania 

 Spotkania cztery w miesiącu (dwa parafialne i dwa domowe) 

lub 

 Spotkania dwa w miesiącu (po dwie katechezy parafialne i domowe) 

 Bierzmowanie: czerwiec VIII klasy SP 

 

4. Zasady bierzmowania w dekanacie 

Zachęca się, aby, w miarę możliwości, w każdej parafii dekanatu odbywało się cyklicznie 

bierzmowanie. Z racji na małe roczniki młodzieży należy gromadzić większą ilość kandydatów 

do bierzmowania z kilku parafi (maksymalnie do 150 osób).  

 

5. Lista kandydatów do bierzmowania 

Po zakończeniu formacji księża opiekunowie sporządzają listę kandydatów wraz  

z wykazałem animatorów grup domowych do bierzmowania i przekazują ją biskupowi w dniu 

bierzmowania lub przesyłają ją przez elektroniczny formularz dostępny na stronie: 

wnk.diecezjazg.pl. Lista powinna zawierać następujące dane: 

1)  Wariant formacji ( z datą rozpoczęcia i zakończenia formacji) 

2)  Imię i nazwisko kandydata 

3)  Data urodzenia 

4)  Klasa i szkoła 

5)  Imię i nazwisko animatora/ów grup domowych.  

 Jeżeli nie było prowadzonych grup domowych należy podać powód (np. ze względu na małą 

liczbę kandydatów). 

 

6.  Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem przed przyjęciem bierzmowania 

Po ukończeniu programu formacyjnego Życie Boże należy przeprowadzić rozmowę 

kwalifikacyjną z kandydatem przed udzieleniem sakramentu bierzmowania. Jej celem jest 

rozpoznanie odpowiedniej dojrzałości religijnej kandydata. Rozmowę przeprowadza proboszcz 

w obecności opiekuna grupy parafialnej i animatora grupy domowej. Wiedza religijna nie 

powinna być jedynym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Pomocą w przeprowadzeniu 

spotkania jest Mały katechizm do bierzmowania. Po akceptacji kandydatury odpowiednią 

adnotację należy wpisać do Dzienniczka kandydata do bierzmowania. 

 

7. Rekolekcje dla młodzieży 

Zaleca się zorganizowanie w czasie formacji do bierzmowania wyjazdowych, zamkniętych 

rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania. W tym celu można skorzystać z diecezjalnych 

ośrodków rekolekcyjnych m.in. w Rokitnie, Żarach-Kunicach, Grodowcu, Gościkowie-
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Paradyżu. Cenny jest także udział kandydatów w diecezjalnych i ogólnopolskich inicjatywach 

ewangelizacyjnych dla młodzieży (np. spotkanie młodych w Lednicy). 

 

8. Formacja do bierzmowania dla kandydatów zaangażowanych we wspólnotach 

kościelnych 

Za zgodą proboszcza, dla kandydatów do bierzmowania czynnie zaangażowanych we 

wspólnotach kościelnych, w których prowadzona jest systematyczna formacja (np. Ruch 

Światło-Życie, Droga Neokatechumenalna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Odnowa  

w Duchu Świętym) jest możliwość skrócenia okresu formacji do etapu czwartego i piątego. 

 


