Wymagania stawiane Bierzmowanym
Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto
został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary (kan. 889,1). Budowanie trwałej wspólnoty
Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego
wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad.
Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania wynikające z chrztu świętego, osobiście
i uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889,2) i przez właściwe przygotowanie indywidualnie podjąć
ważną decyzję o zaproszeniu Ducha Świętego do osobistego życia. Samo przygotowanie do
bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do
bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo
uszczęśliwiać na siłę.
Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do
bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to,
jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli właściwie
dysponowani do przyjęcia darów Ducha Świętego (kan. 889,2).
Zazwyczaj stałe przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzi się we wspólnotach parafialnych
i obejmuje ono młodzież ostatnich klas gimnazjalnych lub pierwszych klas licealnych.
I faktycznie, dla młodzieży dobrze prowadzonej i uformowanej przez rodzinę, wrażliwej na łaskę Bożą
zdobywaną i pomnażaną przez osobistą modlitwę i życie sakramentalne (zwłaszcza Eucharystia, Pokuta)
jest to czas odpowiedni.
Natomiast dla osób zaniedbanych religijnie, obojętnych w wierze, nagminnie lekceważących swoje
obowiązki religijne, pochodzących ze środowisk niepraktykująch, zaniedbujących katechizację i religijne
wychowanie czas odpowiedni może zaistnieć później, może dopiero w kontekście przygotowania do
sakramentu małżeństwa albo, kiedy człowiek przeżyje osobiste nawrócenie, zainspirowane duchowym
doświadczeniem. Godne przyjęcie darów Ducha Świętego wymaga od człowieka wewnętrznego
oczyszczenia, wolności od grzechów ciężkich, a więc stanu łaski uświęcającej.
Dlatego tak ważne jest, aby drogę kandydata do bierzmowania poprzedziło przyjęcie sakramentu
pokuty. Spotkanie osobiste z miłosiernym i przebaczającym Jezusem jest najskuteczniejszym sposobem
do zerwania z grzechem, zatroszczenia się o łaskę uświęcającą, postanowienie prawdziwej poprawy i
zadośćuczynienie.
Tak więc do bierzmowania nie może pójść ten, kto nie jest zdecydowany prawdziwie zerwać ze źródłem
grzechu i grzesznym stylem życia, a przez to szanować udzielony dar łaski życia Bożego. Natomiast
człowiek pragnący przyjąć moc Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania powinien samodzielnie
podjąć decyzję o rozpoczęciu przygotowania i wyrazić ją we wspólnocie Kościoła, np. wobec swoich
rodziców, proboszcza, katechety i innych wiernych.

