
BIERZMOWANIE DOROSŁYCH w bazylice Mariackiej 

Terminy Bierzmowania w bazylice Mariackiej w Krakowie  

(podane również w kalendarzu liturgicznym Archidiecezji Krakowskiej przy odnośnych dniach): 

 

Rok 2020 Rok 2021 

 

17 grudnia 

 

21 stycznia   

18 lutego  

18 marca  

22 kwietnia  

20 maja  

17 czerwca  

 

 

29 lipca  

19 sierpnia 

23 września 

21 października 

18 listopada  

16 grudnia 

Sakrament Bierzmowanie jest darem Ducha Świętego, który „umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i 

postępowania według jej zasad”, dlatego nie powinien być traktowany tylko jak „papierek” konieczny do 

zawarcia Sakramentu Małżeństwa, czy do bycia rodzicem chrzestnym.  

 

 WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. Zgoda ze swojej parafii /parafia zamieszkania/ na Bierzmowanie poza swoją parafią. 

2. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do Bierzmowania/z pieczęcią i podpisem/. Osoba 

wystawiająca to zaświadczenie bierze odpowiedzialność za formę i jakość tego przygotowania.  

3. Metryka Chrztu.  

4. Karta „Sakrament Bierzmowania”. Kartę do Bierzmowania wydaje parafia zamieszkania lub 

ewentualnie kapłan przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego Sakramentu. 

 

Powyższe, kompletne zaświadczenia należy przedstawić w kancelarii bazyliki Mariackiej (Plac Mariacki 5, 

parter) z kilkudniowym wyprzedzeniem, lub w sam dzień Bierzmowania na godzinę przed rozpoczęciem 

Mszy św. Początek Mszy św. w bazylice o godz. 17.00. 

 

Sakramentu Bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani przyjmują Komunię 

św. Dlatego wcześniej, przed przybyciem do bazyliki Mariackiej, w ramach duchowego, bezpośredniego 

przygotowania kandydaci wraz ze świadkami przystępują do Spowiedzi Świętej. Należy też kandydatom 

zwrócić uwagę, aby nie wychodzili z kościoła przed zakończeniem Mszy św. 

 

*********** 

Zwracamy uwagę na istotny problem przy spowiadaniu kandydatów do Bierzmowania. Księży 

kierujących kandydatów do Bierzmowania prosimy o upewnienie się, czy kandydat, np. żyjący już w związku 

małżeńskim niesakramentalnym lub mieszkający wspólnie bez żadnego związku, może otrzymać 

rozgrzeszenie. Radzimy w takich wypadkach wyznaczać im termin Bierzmowania najbliższy dacie 

planowanego zawarcia małżeństwa kościelnego. 

************ 

 

Po Bierzmowaniu parafia Mariacka dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwa 

Bierzmowania parafiom, które wystawiły metrykę Chrztu św. celem dokonania odpowiedniej adnotacji w 

Księdze Chrztów.  

 


