
ŚWIADEK BIERZMOWANIA 
  

 

Wybór świadka Bierzmowania 

  

1. Wyboru dokonuje kandydat. Rodzice lub opiekunowie mogą 

pomóc w wyborze. 

 

2. Wskazane jest, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej 

zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem,  

a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione  

w sposób bardziej skuteczny. 
 

3. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania 

(dziadkowie, rodzeństwo, krewni, przyjaciele – świadkiem nie może być Rodzic). 

   

   

Przymioty świadka 

  

1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania. 

 

2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie 

i Eucharystię. 
 

3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji. 
 

4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. 
 

5. Nie jest wykluczony przez prawo do spełniania czynności świadka bierzmowania.  

  

   

Zadania świadka 

 

1. Przygotowuje do przyjęcia sakramentu. 

 

2. Przedstawia szafarzowi bierzmowania kandydata do namaszczenia krzyżmem. 

 

3. Pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie  

z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali. 

 

4. Troszczy się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa  

i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. 

 

 



 

IMIĘ DO BIERZMOWANIA  
 

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ WYBORU? 

 

Istnieje zwyczaj, który pozwala kandydatowi wybrać sobie patrona 

bierzmowania. Patronem tym może zostać dowolny święty czy błogosławiony 

uznany za takiego w Kościele katolickim. 

Imię z bierzmowania określa relację człowieka do Kościoła, jego miejsce 

w nim, zadania we wspólnocie ludu Bożego, charyzmat i dar, którymi służy 

wspólnocie. Dlatego wybór imienia nie powinien być czymś przypadkowym, 

lecz owocem modlitwy, rozmów, pytań.  

Sakrament bierzmowania udziela się młodzieży już świadomej religijnie, 

która sama, znając życiorysy różnych świętych, może określić, jaki wzór życia 

jest jej najbliższy. Kandydat do bierzmowania ma więc okazję wybrać sobie 

świętego czy błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej go 

zachwyciła. Oczywiście może być to patron, którego imię nosi już od chrztu, 

ale może też wybrać sobie drugiego patrona - świętego czy błogosławionego, 

którego postawa życiowa wyda mu się szczególnie pociągająca. Warto więc, 

aby przystępujący do sakramentu bierzmowania, przyjmując wybrane przez 

siebie imię, zapoznali się z życiorysem danego patrona uświadamiając sobie 

przymioty, które chcieliby naśladować w swoim życiu. Przy okazji 

bierzmowania jeszcze bardziej akcentuje się fakt świadomego wyboru patrona 

i to przez samego zainteresowanego.  

Kandydaci do bierzmowania nie powinni kierować się przy tym wyborze 

atrakcyjnością samego imienia, ale pięknem życia tego, którego wybierają 

sobie za patrona. Wybór imienia i przyjęcie tego imienia od biskupa to znak 

poszukiwania, a w jakimś stopniu także odnalezienia swego miejsca w 

Kościele. 

 


