
KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH 

        _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce, tel. +48(41) 34-45-425, fax: +48(41) 34-15-656, 

 

 

 

 

Nr OA - 68a/15                      Kielce, dnia 10 września 2015 r. 

 

ZARZĄDZENIE DO DEKRETU OGÓLNEGO  

W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA 

 

 Mając na uwadze Dekret Biskupa Kieleckiego w sprawie przygotowania do 

Sakramentu Bierzmowania Nr OA – 68/15, z dn. 10 września 2015 r. zarządza się co 

następuje:  

I 

Ad 1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie trzeciej klasy gimnazjum lub 

starsi. W sytuacji, kiedy roczne przygotowanie rozpoczęło się dla uczniów młodszych klas, to 

Sakrament Bierzmowania mogą wyjątkowo przyjąć uczniowie klasy drugiej gimnazjum. 

Ad 2. a) Przygotowanie do sakramentu odbywa się tylko w parafii zamieszkania kandydata  

i nie może być krótsze niż 12 miesięcy. Miejscem spotkań formacyjnych dla kandydatów do 

Sakramentu Bierzmowania jest wyłącznie parafia zamieszkania. Przygotowania do 

Sakramentu Bierzmowania nie prowadzi się w ramach katechezy szkolnej. 

b) W uzasadnionych przypadkach zgodę na przygotowanie i przyjęcie Sakramentu 

Bierzmowania poza parafią daje na piśmie proboszcz parafii. W przypadku negatywnej 

decyzji własnego proboszcza, należy odwołać się do księdza dziekana. W sytuacji, gdy 

proboszczem jest dziekan, odwołanie następuje do Wydziału Katechetycznego Kurii 

Diecezjalnej. Każda decyzja proboszcza i dziekana, pozytywna lub negatywna, powinna  być 

na piśmie. 

Ad 3. Za przygotowania do Sakramentu Bierzmowania jest odpowiedzialny proboszcz 

parafii, który może zlecić to zadanie wikariuszowi lub innym katechetom.  

Decyzja o dopuszczeniu kandydata do Sakramentu Bierzmowania podejmowana jest przez 

proboszcza po zasięgnięciu opinii osób przygotowujących. 

Sprawozdanie z całego cyklu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania proboszczowie 

dostarczają do Wydziału Katechetycznego na dwa tygodnie przed terminem bierzmowania 

(załącznik nr 1).  



II 

a) Parafie, które organizują Sakrament Bierzmowania, ustalają termin indywidualnie  

z księżmi biskupami. 

b) Dziekan koordynuje miejsce i czas udzielenia sakramentu w taki sposób, aby jednego 

dnia mogły się odbyć dwa bierzmowania w ramach dekanatu.   

c) Dziekani do końca września przesyłają do Wydziału Katechetycznego wypełniony  

formularz dotyczący Sakramentu Bierzmowania w dekanacie (załącznik 2). 
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