Każdy kandydat do bierzmowania powinien wiedzieć…
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. Co oznacza słowo „bierzmowanie”? Słowo „bierzmowanie” pochodzi od
staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem
bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.
3. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go
jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka
Chrystusowego.
4. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?
razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji
chrześcijańskiej
bierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie świętym
bierzmowanie uzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego
zapoczątkowanego na chrzcie świętym
5. Jakich łask udziela bierzmowanie?
pomnaża łaskę uświęcającą
wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego
daje pełnię darów Ducha Świętego
daje łaskę uczynkową, abyś wiarę mógł (a) mężnie wyznawać, bronić jej
i według niej żyć
6. Co to znaczy bronić swojej wiary?
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę
7. Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć wg wiary tzn:
a) Zachowywać 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. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.
b) częstą spowiedź i Komunię św.
c) systematyczną katechezę
d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez życie na co dzień wiarą
9. Przez co człowiek może utracić wiarę?
Człowiek może utracić wiarę przez:
a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej
b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.
c) lekceważenie przykazań Bożych
10. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup a w nagłych nadzwyczajnych
okolicznościach każdy upoważniony kapłan
11. 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
12. Co to jest Trójca Święta?
Trójcą Przenajświętszą nazywamy jednego Boga w trzech Osobach Boskich. Trzy
osoby boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę
13. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia
14. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest Trzecią osobą Trójcy Świętej; uosobioną miłością Ojca i Syna, jest
Bogiem równym Ojcu i Synowi
15. Co to jest sakrament?
Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski

