Bierzmowanie

BIERZMOWANIE
"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują
szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako
prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

/KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie
naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu
bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy drugiej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują
katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego księdza.
Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić
dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.
Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

§ Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
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§ Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu

§ Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania

§ uczestniczenie w nabożeństwie majowym, czerwcowym, różańcowym, roratach, drodze
krzyżowej, gorzkich żalach

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to
niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie
kandydata.

Nowe zasady przygotowania do przyjęcia Sakramentu bierzmowania dorosłych w
Diecezji Siedleckiej
04.01.2012

Zgodnie z zaleceniem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, sakrament
bierzmowania dorosłych, a więc przygotowanie i udzielanie tego sakramentu, należy połączyć z
okresami roku liturgicznego. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania powinno
trwać przynajmniej dwa do trzech miesięcy i odbywać się we własnej parafii. Duszpasterze
mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakrament, byli do jego przyjęcia
przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę. W razie potrzeby można połączyć
przygotowanie do bierzmowania z bezpośrednim przygotowaniem do małżeństwa. W takich
sytuacjach należy zadbać o bardziej gruntowną katechezę uzupełniającą braki w zakresie
formacji religijnej.

W związku z powyższym zostają wprowadzone katechezy bezpośrednio przygotowujące
dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania
, które będą
miały miejsce w Siedlcach we wskazanych terminach
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