
Po przeczytaniu Ewangelii, a przed kazaniem ks. Proboszcz poprosi ks. Biskupa o 

udzielnie sakramentu bierzmowania: 

Ksiądz Proboszcz rozpoczyna dialog z Biskupem: 
 

Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu 

bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej. 

 

Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy 

przygotowała się należycie do jego przyjęcia? 

 

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, 

uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie 

oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 

 

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask 

oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 

Wtedy wspólnie odpowiadacie, głośno i równo: 

 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego 

otrzymamy, umocnił nas do mężnego 

wyznawania wiary i do postępowania według jej 

zasad. 

 

 

 

 

 

 



Kolejny ważny moment nastąpi po homilii ks. Biskupa. Będzie to wyznanie wiary. 

Kiedyś na Mszy św. w kaplicy także było użyte to wyznanie wiary. Bardzo 

dokładnie się z nim zapoznajcie: 

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i 

pokus? 

Kandydaci: Wyrzekam się. 

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, 

narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z 

martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego,  

Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak 

jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, 

odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą 

chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Wszyscy: Amen. 

Po wyznaniu wiary nastąpi hymn do Ducha św. Bardzo proszę, żebyście w domu 

przesłuchali te pieśń, próbowali ją także śpiewać, aby w czasie próby, już to tylko 

przećwiczyć: https://www.youtube.com/watch?v=1n0GrxoAYXQ 

 

Po śpiewie następuje modlitwa nad kandydatami do bierzmowania. Potem będzie 

podchodzić po kolei do ks. Biskupa razem ze swoim świadkiem. Przypominam o 

formule przyjęcia sakramentu: 

Biskup – N.(tutaj wstaw swoje imię), przyjmij znamię Daru Ducha św. 

Bierzmowany: Amen! 

Biskup: Pokój z Tobą. 

Bierzmowany: I z duchem Twoim! 

https://www.youtube.com/watch?v=1n0GrxoAYXQ


 


