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b. iNStrukCJa
o prZYgotowaNiu Do bierZMowaNia
1. Jednym z zadañ katechizacji m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych jest
przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
2. Bierzmowanie, czyli sakrament dojrza³oœci chrzeœcijañskiej, uzdalnia katechizowanych do odpowiedzialnoœci za Koœció³, do dawania
œwiadectwa i aktywnej obecnoœci w œwiecie, nale¿y przeto otoczyæ
w³aœciw¹ opiek¹ m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do tego sakramentu.
3. M³odzie¿ powinna przyjmowaæ sakrament bierzmowania w swoim
koœciele parafialnym. W przypadkach szczególnie pilnych dla wiernych z
ró¿nych parafii udziela siê sakramentu bierzmowania w Pelplinie, tak¿e
parafie s¹siednie powinny przyj¹æ kandydatów, którzy nie mog¹ czekaæ
na termin bierzmowania w swojej parafii.
4. Niech ksiê¿a proboszczowie i katecheci zwróc¹ m³odzie¿y uwagê
na to, ¿e z okazji bierzmowania wybiera siê nie tyle imiê, co patrona,
który ma swoj¹ osobowoœci¹ stanowiæ idea³ ¿ycia chrzeœcijañskiego. Akcentowanie tej zasady pozwoli unikn¹æ prób wybierania imion fikcyjnych
i niechrzeœcijañskich. Nie nale¿y te¿ w tym kontekœcie doradzaæ wyboru
imion postaci starotestamentalnych.
5. W roku poprzedzaj¹cym bierzmowanie nale¿y zobowi¹zaæ m³odzie¿
do uczestnictwa w comiesiêcznych nabo¿eñstwach i katechezach.
W nabo¿eñstwach tych nale¿y uwypukliæ zadania wynikaj¹ce z sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim obowi¹zek œwiadczenia
o Chrystusie – s³owem i ¿yciem.
6. Sakramentu bierzmowania udziela siê m³odzie¿y w ostatniej klasie
gimnazjalnej.
7. Warunki dopuszczenia do bierzmowania s¹ nastêpuj¹ce:
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a) systematyczne uczestniczenie w katechizacji,
b) uczestniczenie w bezpoœrednim przygotowaniu do bierzmowania,
c) uczestniczenie w niedzielnej i œwi¹tecznej Mszy œw.,
d) dawanie œwiadectwa ¿ycia chrzeœcijañskiego.
8. Ze wzglêdu na œcis³y zwi¹zek bierzmowania z pozosta³ymi sakramentami wtajemniczenia chrzeœcijañskiego, zaleca siê, aby œwiadkami
bierzmowania byli rodzice chrzestni. Œwiadkiem bierzmowania zamiast
rodziców chrzestnych mo¿e byæ inna osoba, która sama przyjê³a wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego, jest praktykuj¹ca
i prowadzi ¿ycie wed³ug zasad wiary.
9. Poszczególni kandydaci do bierzmowania winni posiadaæ specjalne
kartki z wyszczególnieniem imion, nazwiska, miejsca i daty urodzenia oraz
chrztu i bierzmowania. Kartki nale¿y nastêpnie oddaæ do parafii chrztu.
10. W kancelarii parafialnej powinna byæ ksiêga bierzmowanych.

