
Co powinienem wiedzieć o bierzmowaniu? 

 

1. Co to jest bierzmowanie? 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia 
chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 

2. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?  

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto 
powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym 

katolikiem, b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje 
na nas i ubogaca nas swymi darami. 

3. Co oznacza słowo "bierzmowanie"? 

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to 
belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie 
nas w wierze. 

4. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? 

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na 
duszy znamię świadka Chrystusowego. 

5. Jakich łask udziela bierzmowanie? 

l) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy 

Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, 
abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. 

6. Wymień 7 darów Ducha Świętego. 
l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar 

umiejętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej. 
7. Co to znaczy żyć według wiary? 

Żyć według wiary, tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania, 
b) spełniać solidnie swoje obowiązki, c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez 

codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą 
spowiedź i Komunię św., d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga 
i bliźniego. 

8. Kto udziela sakramentu bierzmowania? 

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych 
okolicznościach każdy upoważniony kapłan. 

9. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania? 

a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, 
b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: "Przyjmij znamię daru 
Ducha Świętego". 

10. Co to jest Krzyżmo św.? 

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki 

Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi 
i konserwuje). 


