Bierzmowanie – ważne informacje wstępne
Obalamy mity
1. Muszę iść do bierzmowania, bo jestem w ósmej klasie
Niektórzy myślą, że jeśli wtedy nie przystąpią, innej okazji nie będzie. Błąd.
W ósmej klasie MOŻESZ przyjąć bierzmowanie, ale nie musisz. To jest wiek
minimalny, ale maksymalnego nie ma.
2. Lepiej mieć bierzmowanie, bo mi nie dadzą ślubu
Bierzmowanie nie jest wymagane do ślubu. Bywają nadgorliwi księża, którzy
tak twierdzą. Jeśli o mnie chodzi, możesz spać spokojnie – udzielam ślubu bez
stawiania takiego warunku.
3. Muszę iść do bierzmowania, bo chce tego mama / tata / babcia / dziadek itp.
Rodzice odpowiadają za wychowanie w wierze, ale prawo kościelne mówi też
o woli osoby niepełnoletniej (za wiek „używania rozumu” uznaje się 7 lat). Nie
można cię bierzmować wbrew twej woli, nawet jeśli masz „dopiero” 13-14 lat.
Jeżeli czujesz przymus, powiedz mi o tym, a ja przekonam tych terrorystów 
Nie możesz przystąpić do bierzmowania, jeśli:
• deklarujesz się jako osoba niewierząca
• nie przystępujesz do sakramentów i nie masz zamiaru tego zmienić
• nie chcesz mieć niczego wspólnego z Kościołem
Możesz przystąpić do bierzmowania pomimo tego, że:
• masz wątpliwości w wierze, stawiasz pytania o prawdy wiary
• nie czujesz więzi z Kościołem, ale jesteś osobą poszukującą
Najgłębszy sens bierzmowania (sytuacja idealna):
• chcesz pogłębić więź z Bogiem, żyć według Ewangelii Jezusa
• chcesz rozwijać w sobie dary Ducha Świętego
• chcesz znaleźć swoje miejsce w Kościele i tworzyć go
Wymagania minimalne – 1/ przychodź na spotkania; 2/ bierz udział w szkolnej
katechezie (również w trybie zdalnym!).
Przerwanie przygotowania
Możesz wycofać się z przygotowań w dowolnym momencie. Możesz też być
odsunięty/a od przygotowań w przypadku niespełniania wymagań, zachowania
lub czynów nielicujących z przygotowaniem itp.
Zadania: 1/ jak najszybciej wybierz patrona (nie sugeruj się samym imieniem);
2/ pomyśl, kogo widzisz w roli swojego świadka bierzmowania; 3/ jeśli cię to
dotyczy, przynieś / wyślij potwierdzenie chrztu czy zgodę z parafii zamieszkania.
Pozdrawiam! – ks. Marcin

