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Program przygotowania kandydatów
do sakramentu bierzmowania
w diecezji kaliskiej
Przyjęcie kandydata
Rozmowa indywidualna duszpasterza z rodzicami i kandydatem
I etap: spotykam
cel: poznanie kandydatów oraz budzenie motywacji do udziału w przygotowaniu do
bierzmowania
Katechezy:
1. Spotkanie integracyjne grupy
cel: poznanie się i zbudowanie wzajemnego zaufania
efekt: kandydat zna duszpasterza, imiona członków grupy i nawiązuje z nimi relacje
tekst biblijny: Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje… Mt 18,20
2. Poznajemy miejsca naszych spotkań
cel: wprowadzenie w mistagogię kościoła parafialnego, zapoznanie z miejscem
spotkań i z kancelarią parafialną
efekt: kandydat zna kancelarię parafialną, księgi chrztów, bierzmowania oraz wyjaśnia
duchowe znaczenie budynku kościoła i jego wyposażenia
tekst biblijny: Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja pragnie i
tęskni do przedsieni Pańskich. Ps 84,2-3
3. Dlaczego bierzmowanie?
cel: pogłębienie rozumienia znaczenia bierzmowania w życiu chrześcijanina i
motywowanie do aktywnego włączenia się w przygotowanie
efekt: kandydat wymienia zasady przygotowania się do bierzmowania, uzasadnia
konieczność aktywnego włączenia się w przygotowanie oraz opowiada o sposobach
przygotowania się na przyjęcie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania
tekst biblijny: Apostołowie oczekują nazesłania Ducha Świętego Dz Ap 2,1-4
4. Jaki mam obraz Boga?
cel: uświadomienie, że grzech fałszuje obraz Boga
efekt: kandydat charakteryzuje własny obraz Boga i konfrontuje go z tym kim Bóg
prawdziwie jest oraz opisuje korelację między grzechem a sposobem postrzegania
Boga
tekst biblijny: grzech pierwszych rodziców Rdz 3,1-24
Celebracja: przedstawienie kandydatów do bierzmowania wspólnocie parafialnej podczas
niedzielnej Eucharystii oraz modlitwa za kandydatów
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II etap: poznaję
cel: przedstawienie osoby Jezusa Chrystusa, jego posłannictwa oraz pomoc w przyjęciu Go
jako Pana i Zbawiciela
Katechezy:
1. Dlaczego potrzebuję mistrza?
cel: odkrycie, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na potrzebę posiadania przewodnika
w życiu
efekt: kandydat rozróżnia pojęcia: idol, autorytet, mistrz, przewodnik; wyjaśnia
dlaczego potrzebujemy w życiu Jezusa jako mistrza
tekst biblijny: powołanie pierwszych uczniów, np. J 1,35-39
2. Kim jesteś Jezu?
cel: poznanie życia Jezusa Chrystusa, wzmocnienie przekonania o historyczności
Jezusa
efekt: kandydat omawia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i przypisuje
wydarzenia do miejsc geograficznych
tekst biblijny: przemowa Piotra w domu Konreliusza Dz Ap 10,34-44
3. Co przynosisz Jezu?
cel: pogłębienie rozumienia przesłania (słowa i cuda) Jezusa Chrystusa
efekt: kandydat wymienia przykładowe cuda Jezusa, wyjaśnia znaczenie słów Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
tekst biblijny: pierwsze głoszenie, powołania uczniów i pierwsze cuda Mk 1,14-28 lub
Mt 4,12-25
4. Jezus Chrystus jest żywy i obecny
cel: przypomnienie realnej eucharystycznej obecności Jezusa Chrystusa, który za nas
umarł i dla nas zmartwychwstał i do którego można się zwrócić
efekt: kandydat wyjaśnia relację między śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, a
Eucharystią
tekst biblijny: Ostatnia Wieczerza lub mowa eucharystyczna Jezusa z J 6
5. Tak, wierzę Tobie, Jezu!
cel: motywowanie do świadomego wyboru Jezusa Chrystusa jako swojego Pana
efekt: kandydat wyjaśnia pojęcie Kyrios oraz co oznacza panowanie Jezusa w
codziennym życiu chrześcijanina, formułuje osobisty akt oddania się Jezusowi
Chrystusowi
tekst biblijny: wyznanie Tomasza z J 20,24-29
celebracja: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych wobec Najświętszego Sakramentu
dzieło apostolskie: przekażę innymi nowinę o Jezusie Chrystusie (rozmowa, list, praca
graficzna, filmik)
Konferencja dla rodziców kandydatów
Jak owocnie towarzyszyć dziecku w przygotowaniu do bierzmowania?
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III etap: angażuję się
cel: przedstawienie osoby Ducha Świętego, skutków Jego działania w życiu chrześcijanina
oraz motywowanie do uległości wobec Jego natchnień
Katechezy:
1. Potrzebuję mocy
cel: ukazanie działania Ducha Świętego w życiu Apostołów i świętych (dary Ducha
Świętego)
efekt: kandydat analizuje zmiany w zachowaniu Apostołów po zesłaniu Ducha
Świętego, wymienia dary Ducha Świętego i wyjaśnia ich znaczenie, formułuje prośbę
o dary Ducha Świętego
tekst biblijny: zesłanie Ducha Świętego Dz Ap 2,1-12
2. Duch Święty jednoczy wierzących
cel: zaprezentowanie obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła (owoce Ducha
Świętego)
efekt: kandydat wymienia owoce działania Ducha Świętego oraz wyjaśnia ich rolę w
budowaniu relacji z innymi, analizuje własną postawę w świetle owoców Ducha
Świętego
tekst biblijny: owoce ducha Ga 5,16-25
3. Jak czerpać moc z Ducha?
cel: nauka modlitewnej lektury Biblii i odnoszenia słowa Bożego do siebie, aby
otwierać się i być wiernym natchnieniom Ducha Świętego
efekt: kandydat zna zasady lectio divina i potrafi je zastosować do fragmentu
biblijnego
tekst biblijny: Ps 23 lub Ps 8 lub Ps 51 lub Ps 54
4. Modlić się w Duchu Świętym
cel: nauka owocnego korzystania z formuł modlitewnych oraz kontemplacyjnego
wymiaru modlitwy
efekt: kandydat odkryje wartość modlitwy Ojcze nasz oraz będzie potrafił rozwijać
formuły modlitewne odnosząc je do siebie
tekst biblijny: Mt 6,5-15
5. Mój patron - mój wzór
cel: przygotowanie do świadomego wyboru patrona, który będzie inspirował do
dojrzałego życia chrześcijańskiego
efekt: kandydat uzasadnia wybór patrona bierzmowania, opisuje najistotniejsze cechy
wybranego patrona, współtworzy litanię do świętych patronów uwzględniając ich
charyzmat, dzieła, cechy
celebracja: nabożeństwo wyboru patrona bierzmowania oraz wezwania Jego orędownictwa
(litania z dopowiedzeniami)
dzieło apostolskie: udział w dziele charytatywnym
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IV etap: współtworzę
cel: motywowanie do odnalezienia własnego miejsca w Kościele oraz do świadczenia o Bogu
Katechezy:
1. Po co mi wspólnota w wierze?
cel: uświadomienie korzyści płynące z przynależności do Kościoła katolickiego
efekt: kandydat wymienia korzyści wypływające z przynależności do wspólnoty
Kościoła, charakteryzuje podstawowe zadania Kościoła
tekst biblijny: działalność św. Pawła w Efezie Dz Ap 19,1-7
2. Chrześcijanin jest eucharystyczny
cel: uczenie wspólnotowego spojrzenia na Eucharystię (ja z Chrystusem i z innymi)
efekt: kandydat wyjaśnia jak duchowo uczestniczyć w liturgii Eucharystii
tekst biblijny: uczniowie do Emaus Łk 24,13-35
3. Moje miejsce w Kościele
cel: przygotowanie do wyboru drogi życiowej w Kościele: małżeństwo, kapłaństwo,
życie zakonne, poświęcenie się służbie bliźnim
efekt: kandydat charakteryzuje poszczególne stany w Kościele, które są formą życia w
miłości, podaje przykłady świętych odpowiadających poszczególnym stanom oraz
formułuje modlitwę o światło Ducha Świętego dla wyboru drogi życiowej
tekst biblijny: 1 Kor 13
4. Apostolstwo poprzez świadectwo
cel: budzenie pragnienia świadczenia o Bogu we własnym środowisku
efekt: kandydat wyjaśnia co oznacza, że wiara jest sprawą osobistą, ale nie prywatną,
zauważa w swoim otoczeniu problemy wynikające z braku wiary, uzasadnia potrzebę
świadectwa
tekst biblijny: Apostołowie przed Sanhedrynem Dz Ap 4,1-22
5. Sakrament pokuty szansą na pojednanie z Bogiem i Kościołem
cel: pomoc w przygotowaniu do świadomego przeżywania spowiedzi św.
efekt: kandydat opisuje warunki dobrej spowiedzi, uzasadnia konieczność spowiedzi
indywidualnej, potrafi owocnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania
tekst biblijny: syn marnotrawny Łk 15,11-32
celebracja: nabożeństwo pokutne
dzieło apostolskie: list zapraszający nowych kandydatów do rozpoczęcia przygotowań do
bierzmowania

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania
Konferencja dla rodziców kandydatów
Bierzmowanie i co dalej? Jak pielęgnować wiarę w rodzinie.
Katecheza liturgiczna o sakramencie bierzmowania
cel: nauka świadomego udziału w liturgii sakramentu bierzmowania

