
13.05 ŚRODA 

Temat: Bierzmowanie – umocnienie Duchem Świętym 

 

Przeczytajcie pytania i odpowiedzi ze zrozumieniem, proszę. Następnie nie patrząc na odpowiedzi 

przeczytajcie pytania i swoimi słowami odpowiedzcie na nie. Pierwsze pytania dotyczą chrztu, ale 

następnie to w zasadzie odpowiedź na dzisiejszy temat.  

 

137. Co to jest chrzest? 

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam 

życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie 

innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. 

Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary). 

 

138. Jakie znasz rodzaje chrztu św.? 

Chrzest może być: 

a) uroczysty lub z wody, 

b) chrzest krwi, 

c) chrzest pragnienia. 

 

139. Kto może udzielić chrztu św.? 

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może 

udzielić każdy człowiek. 

 

140. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?  

l) obudzić intencję, że chcę ochrzcić, 

2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną. 

3) wypowiedzieć równocześnie słowa: "NN - ja ciebie 

chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". 

 

141. 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. 

 

142. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania? 

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, 

co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, 

b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi 

darami. 

 

143. Co oznacza słowo "bierzmowanie"? 

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca 

strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze. 

 

144. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? 

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka 

Chrystusowego. 

 

145. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem? 



Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego, 

oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie 

obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym 

celu pomoc łaski Bożej. 

 

146. Jakich łask udziela bierzmowanie? 

l) pomnaża łaskę uświęcającą, 

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 

3) daje 7 darów Ducha Świętego, 

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. 

 

 

 


