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PT. Księża Proboszczowie  

Archidiecezji Białostockiej 

W związku z licznymi pytaniami Księży w sprawie sakramentu bierzmowania  

w Archidiecezji Białostockiej, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej 

przypomina, iż dotychczasowe rozwiązania zawarte w instrukcji Sakrament bierzmowania  

w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne z dnia 15 sierpnia 

2018 roku decyzją Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, były 

wprowadzone „ad experimentum”.  

Szeroko podjęte konsultacje z Radą Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, z księżmi, 

katechistami i katechetami wykazują, że obecny wiek kandydatów jest zbyt wczesny do 

przyjęcia tego sakramentu. Z tego względu Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

oraz Rada Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na prośbę Księdza Arcybiskupa Metropolity 

opracowuje nowe wytyczne w sprawie sakramentu bierzmowania w Archidiecezji 

Białostockiej. Nowy projekt zakłada: 

1. Rozpoczęcie formacji w klasie 8 szkoły podstawowej (po Wielkanocy 3 spotkania)  

i jej kontynuację w pierwszej klasie szkoły średniej (od września do Wielkanocy).  

2. Udzielenie sakramentu bierzmowania przewidziane jest w klasie pierwszej szkoły 

średniej (po Wielkanocy). 

3. Od Wielkanocy 2022 rozpocznie swoją formację młodzież z 8 klas (obecna klasa 7).  

Wydział Katechetyczny informuje, iż ze względu na panującą pandemię COVID-19  

i związanymi z nią obostrzeniami, decyzją Księdza Arcybiskupa zostają odwołane wszystkie 

spotkania formacyjne do bierzmowania w roku duszpasterskim 2020/2021. Z tej racji w roku 

2021 sakrament bierzmowania nie będzie udzielany, z wyjątkiem tych kandydatów, którzy  

w tym roku, pomimo przygotowania, ze względu na pandemię tego sakramentu nie przyjęli. 

Szczegółowy program, harmonogram spotkań oraz propozycja scenariuszy katechezy 

parafialnej przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania zostaną przedstawione  

w maju 2021 r.  

Ksiądz Arcybiskup Metropolita z racji na podjęte zmiany, jak i panujące ograniczenia 

związane z COVID-19, skierował list do kandydatów do bierzmowania. Tam, gdzie jest to 

możliwe, Księża Proboszczowie wydrukują list i rozdadzą uczniom klas 7. Niezależnie od 

tego, list w formie elektronicznej przekażą uczniom Katecheci w ramach pracy zdalnej. 
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