
5. Obrzędy sakramentu bierzmowania 

1. Modlitwa  

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. 

Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością,  

aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. 

Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. 

Obdarz go Twoją mocą i siłą,  

aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. 

Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś,  

aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. 

Modlitwa papieża Leona XIII 

 

2. Ze skarbca mądrości 

 

Po przyjęciu Daru Ducha Świętego na samym początku mszy byłam podenerwowana, ale gdy tylko biskup dał 

mi znak Ducha Świętego, całe podenerwowanie znikło, zrozumiałam, że te nerwy były niepotrzebne. 

Przyjęliśmy COŚ co w dalszym życiu pomoże nam zrozumieć, że Bóg jest przy nas i zawsze nam pomoże. Jeśli 

tylko poprosimy Boga o pomoc, zawsze zrozumie. Jest naszym przyjacielem i nie możemy o tym zapomnieć! 

Rita 
(źródło: http://swjozef.com/swiadectwa/swiadectwa_mlodych_bierzmowaniu/1479.html) 

 

3. Wiara i życie Kościoła  

 

Przebieg Mszy świętej, podczas której udzielany jest sakrament bierzmowania 

 

I. Obrzędy wstępne: 

➢ Śpiew na rozpoczęcie. 

➢ Powitanie 

➢ Akt pokuty 

➢ „Chwała na wysokości Bogu”  

➢ Modlitwa (Kolekta) 

 

II. Liturgia słowa:  

➢ Czytania i psalm 

➢ Ewangelia 

 

Po Ewangelii kapłan, jeżeli to możliwe, przedstawia każdego kandydata imiennie:  

 

Niech przystąpią ci, którzy mają przyjąć sakrament bierzmowania. 

 

Każdy z kandydatów, wezwany z imienia i nazwiska, odpowiada: 

 

Jestem. 

 

Jeśli kandydatów nie wzywa się imiennie, proboszcz(lub inna upoważniona osoba) zwraca się do biskupa 

tymi lub podobnymi słowami: 

 

Czcigodny Ojcze, w imieniu zebranej tu wspólnoty wierzących proszę o udzielenie sakramentu 

bierzmowania wybranej młodzieży (wybranym wiernym) z parafii N. 

 

➢ Homilia 



Biskup lub inny szafarz sakramentu bierzmowania wygłasza homilię skierowaną do kandydatów oraz 

wszystkich uczestników liturgii. 

 

III. Liturgia sakramentu 

Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Biskup zadaje pytania kandydatom do 

bierzmowania: 

 

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

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, Pana naszego, 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. 

 

Biskup wzywa wszystkich do cichej modlitwy: 

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci 

swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez 

swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. 

 

Przez chwilę wszyscy modlą się w ciszy. 

Następnie biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i modli się: 

Boże wszechmogący, 

Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 

który odrodziłeś te sługi swoje 

przez wodę i Ducha Świętego 

i uwolniłeś ich od grzechu, 

ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, 

daj im ducha mądrości i rozumu, 

ducha rady i męstwa,  
ducha umiejętności i pobożności, 

napełnij ich duchem bojaźni Twojej. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

Wszyscy: Amen. 

 

Następuje teraz udzielenie sakramentu bierzmowania poszczególnym kandydatom. W czasie udzielania 

sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata. Biskup wkłada rękę na głowę 

bierzmowanego i namaszcza czoło krzyżmem świętym wypowiadając słowa: 

 

Biskup: (Imię), przyjmij znamię daru Ducha Świętego. 

Bierzmowany odpowiada: Amen. 

Biskup: Pokój z tobą. 

Bierzmowany: I z duchem twoim. 

 

Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych krzyżmem świętym następuje modlitwa powszechna. 



IV. Liturgia Eucharystyczna  

Liturgia Eucharystyczna przebiega tak, jak w czasie każdej Mszy świętej.   

 

V. Obrzędy zakończenia 

Na zakończenie Mszy świętej udzielane jest uroczyste błogosławieństwo.  

Śpiew na zakończenie. 

 

4. Zapamiętaj 

 

Bierzmowanie jest bardzo ważnym wydarzeniem w twoim życiu. Jednak jego owoce zależą od tego jak 

przygotujesz się do tego sakramentu i w jaki sposób je przeżyjesz. Pamiętaj przede wszystkim o pogłębianiu 

wiary i miłości do Boga. Niech wyrażają się one w modlitwie i udziale w liturgii. Przed przyjęciem 

bierzmowania pamiętaj o spowiedzi. Ona przygotuje twoje serce na przyjęcie samego Boga. 

 

 

W czasie przyjmowania sakramentu bierzmowania po słowach biskupa: 

(Imię), przyjmij znamię daru Ducha Świętego.  
Odpowiadasz: Amen. 

A po słowach: Pokój z tobą. 

Odpowiadasz: I z duchem twoim. 

 

 

5. Modlitwa 

 

Umocnij, Boże, to, co w nas zdziałałeś, i strzeż w sercach swoich wiernych darów Ducha Świętego, aby nie 

wstydzili się wyznawać przed światem Chrystusa ukrzyżowanego i z ofiarną miłością spełniali Jego 

przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

(modlitwa błogosławieństwa po udzieleniu sakramentu bierzmowania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródła grafik: 

http://doxa.fm/wp-content/uploads/2018/12/1207_Duch_%C5%9Awi%C4%99tyspecTS.jpg 

http://parafiarogoznica.pl/w/wp-content/uploads/2019/07/bierzmowanie.jpg 

https://www.cleanpng.com/png-holy-spirit-pentecost-christian-church-confirmatio-3873464/ 


