
SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego. 

 Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu 

ze względu na Jego zbawcze posłanie. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa, kiedy Jan udzielał 

Mu chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. 

Jezus poczęty za sprawą Ducha Świętego urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie 

w pełnej jedności z Duchem Świętym, którego Ojciec daje Mu „z niezmierzonej obfitości” (J 

3, 34). 

Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu 

ludowi mesjańskiemu. Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha. Spełnił najpierw tę 

swoją obietnicę w dniu Paschy, a następnie w sposób bardziej zdumiewający w dniu 

Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają głosić „wielkie dzieła 

Boże” (Dz 2, 11), a Piotr oznajmia, że to wylanie Ducha jest znakiem czasów mesjańskich. Ci, 

którzy wówczas uwierzyli słowom Apostołów i pozwolili się ochrzcić, otrzymali z kolei dar 

Ducha Świętego. 

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co 

namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. 

Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. 

Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i 

czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ 

łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły. 

 

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, dlatego 

sakrament ten przyjmuje się tylko raz. 

 

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:  

- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; 

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem; 

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego; 

- udoskonala naszą więź z Kościołem. 

- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do 



szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz 

do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża 

 

Bierzmowanie często nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej 

Szafarzem jest biskup lub duchowny delegowany przez biskupa. 

 

Przygotowanie: w polskich warunkach jest to cykl dwuletni obejmujący klasy 7 i 8 szkoły 

podstawowej. 

Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

 


