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Summary 

Preparation of the candidates for Confirmation is at present a serious problem for 

many priests and catechists. The methods of farther and nearer preparation that has been used 

up till now are getting less and less efficient. Referring to the teaching of the Church the 

author first characterizes the method of formation of adults for receiving sacraments of 

Christian initiation, and then points to the possibilities of using it in preparing candidates for 

Confirmation. Formation of catechumens is done in the parish community and in a similar 

way, in preparation for Confirmation at least its representatives should be involved. 

Formation of adult catechumens in preparation for sacraments comprises their evangelization 

(kerygma and catechesis), that is transmission of the contents of the Church’s faith and 

principles of moral life, as well as numerous liturgical celebrations connected with the 

candidates passing to a higher level of preparation. This method may be successfully used in 

preparing young people for the Sacrament of Confirmation. Chapter IV of the ritual 

“Preparation for Confirmation and the Eucharist of adults who received Baptism as children, 

but did not receive the teaching in the faith” may be a model for such formation. Since the 

candidates are already baptized, this sacrament should be constantly referred to. In this way 

they are conducted to personal acceptance of the faith in chich they were baptized, and to 

conversion confirmed by accepting the Sacrament of Penance and Reconciliation. 



 

Streszczenie 

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania dla wielu duszpasterzy i katechetów 

stanowi obecnie poważny problem. Stosowane dotąd metody dalszego i bliższego 

przygotowania są coraz bardziej mało skuteczne. Odwołując się do nauczania Kościoła od 

Dyrektorium Ogólnego o katechizacji, adhortacji Pawła VI Evangelii nuntinadi, Katechizmu 

Kościoła katolickiego i rytuału Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, autor 

najpierw charakteryzuje metodę formacji dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji 

chrześcijańskiej, a następnie wskazuje na możliwości jej zastosowania w przygotowaniu 

kandydatów do bierzmowania. Podobnie jak formacja katechumenów odbywa się w ramach 

wspólnoty parafialnej, tak również w przygotowaniu do bierzmowania powinni być 

zaangażowani przynajmniej jej przedstawiciele. Formacja dorosłych katechumenów do 

sakramentów obejmuje ich ewangelizację (kerygma i katecheza) będącą przekazem treści 

wiary Kościoła i zasad życia moralnego oraz liczne celebracje liturgiczne związane z 

przechodzeniem kandydatów na wyższy stopień przygotowania. Tę metodę można z 

powodzeniem wykorzystać przygotowując młodzież do sakramentu bierzmowania. Wzorem 

takiej formacji kandydatów może być IV rozdział rytuału „Przygotowanie do bierzmowania i 

Eucharystii dorosłych, którzy przyjęli chrzest jako dzieci, ale nie otrzymali pouczenia w 

wierze”.  Ponieważ kandydaci są już ochrzczeni w ich przygotowaniu należy ciągle 

odwoływać się do tego sakramentu. W ten sposób prowadzi się ich do osobistego przyjęcia 

wiary, w której zostali ochrzczeni i do nawrócenia potwierdzonego przyjęciem sakramentu 

pokuty i pojednania. Do sakramentu chrztu nawiązują sprawowane w tym czasie celebracje 

typowe dla katechumenatu i zwane traditiones: znaczenie znakiem krzyża na czole, 

przekazanie Symbolu wiary, Modlitwy Pańskiej i Ewangelii. Nie można jednak stosować 

obrzędu wybrania (electio) i namaszczenia olejem katechumenów ani egzorcyzmów 

(zastępują je celebracje pokutne). W zakończeniu autor proponuje następujące celebracje w 

okresie przygotowania w parafii młodzieży do bierzmowania: obrzęd włączenia kandydatów 

do grupy formacyjnej przygotowującej do sakramentu bierzmowania we wspólnocie 

parafialnej i obrzęd przyjęcia prośby o udzielenie sakramentu bierzmowania. 


