Dlaczego przy okazji bierzmowania przybiera się
nowe imię i jakie są kryteria jego wyboru?
Z Instrukcji duszpasterskiej dotyczącej sakramentu bierzmowania
Konferencji Episkopatu Polski dowiadujemy się m.in., że istnieje w
Polsce starodawny zwyczaj, który pozwala kandydatowi wybrać
sobie patrona bierzmowania. Patronem tym może zostać dowolny
święty czy błogosławiony uznany za takiego w Kościele katolickim.
Przy wyborze imienia dla dziecka mającego przyjąć chrzest,
rodzice czy opiekunowie decydują o nadawanym imieniu. Kościół
sugeruje, aby było to imię "święte", a więc noszone przez świętego
czy błogosławionego. Celem tej sugestii jest doprowadzenie do
tego, by nowo ochrzczony miał swojego świętego patrona.
Sakramenty bierzmowania udziela się młodzieży już świadomej
religijnie, która sama, znając życiorysy różnych świętych, może
określić, jaki wzór życia jest jej najbliższy. Kandydat do
bierzmowania ma więc okazję wybrać sobie świętego czy
błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej go
zachwyciła. Oczywiście może być to patron, którego imię nosi już
od chrztu, ale może też wybrać sobie drugiego patrona - świętego
czy błogosławionego, którego postawa życiowa wyda mu się
szczególnie pociągająca.
Przy okazji chrztu imię dla dziecka, jak już wspomniałem,
najczęściej wybierają rodzice bądź opiekunowie starając się nadać
imię ogólnie uznawane za ładne, a przynajmniej takie, jakie im się
podoba. Jako ludzie wierzący powinni przede wszystkim kierować
się dobrem duchowym dziecka, nadając mu imię świętego czy
błogosławionego, który w ten sposób staje się patronem; za jego
pośrednictwem w przyszłości ochrzczony będzie mógł zwracać się
do Boga.
Przy okazji bierzmowania jeszcze bardziej akcentuje się fakt
świadomego wyboru patrona i to przez samego zainteresowanego.
Kandydaci do bierzmowania nie powinni kierować się przy tym
wyborze atrakcyjnością samego imienia, ale pięknem życia tego,
którego wybierają sobie za patrona. Pragnę podkreślić, że kandydat
do bierzmowania nie musi wybierać sobie nowego patrona, jeśli
imię, jakie otrzymał na chrzcie jest "święte". Może jednak wybrać

sobie kolejnego patrona, którego drogę do świętości chciałby
naśladować. W przypadku gdy imię od chrzty nie jest "święte",
zaleca się wybór imienia "świętego", aby dojrzały chrześcijanin
miał przynajmniej jednego patrona, za którego pośrednictwem
zwraca się do Boga i pod którego opiekę wstawienniczą się oddaje.
Warto więc, aby przystępujący do sakramentu bierzmowania,
przyjmując wybrane przez siebie imię, zapoznali się z życiorysem
danego patrona uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby
naśladować w swoim życiu.

