
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania na I rok przygotowania 
 

 

Nazwisko:                       

 

Imię:                       

 

 

Data urodzenia:          dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….…….. 

Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………................................... 

Telefon kandydata (jeśli posiada): ………………………………………………………………….............................. 

Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) …………………………………................................ 

Parafia chrztu świętego: ………………………………………………….………………………................................. 

Nr aktu chrztu świętego: ………………………………………………….………………………................................. 

Dokładna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….. Klasa: …………... 

Imię i nazwisko katechety: ………………………………………………………………………….............................. 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………... ………………………… 

………………………………………………………………………………………….telefon ………………............ 

 

(Dla rodziców) W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata: (proszę zakreślić wybór i uzupełnić dane): 

Proszę o SMS  na numer:  

Proszę o telefon   na numer:  

Proszę o e-mail  na adres:  

Proszę o wysłanie listu  na adres:  

Nie trzeba zawiadamiać, dziecko 

wszystko mi powie 
  

 

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowu-

jącej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczą-

cymi przygotowania (na odwrocie) i wyrażam zgodę 

na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie 

konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obo-

wiązków lub złamania zasad.  

 

……………………………………………. 
(czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców: 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się po-

móc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych wa-

runków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami 

dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) oraz kon-

sekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obo-

wiązków lub złamania zasad. 

 

 

……………………………………………. 
(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

Deklaracja księdza przyjmującego kandydata: 

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie 

przygotowania do przyjęcia Bierzmowania 
 

                                                                    ……….…….…………………  ………………............................ 
                                       Pieczęć                                                 (miejscowość i data)                                      (podpis księdza) 

uwagi:  
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 



PRZYGOTOWANIE do bierzmowania w Parafii Św. Jakuba Apostoła 

Obowiązki i zasady 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna 

Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami 

moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakra-

mentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osią-

gnięcia należytej dojrzałości. 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na 

przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. 

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły 

i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. 

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nie-

usprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. 

Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. 

Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszym dokumencie. 

Usprawiedliwienia można składać w zakrystii u Księdza przygotowującego do bierzmowania. W razie 

niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym odpowie-

dzialnego za przygotowanie Księdza. 

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepycha-

nia, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytu-

ację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia. 

5. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systema-

tycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobec-

ne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii 

parafialnej (w godzinach urzędowania). 

6. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz na miesiąc (I piątek miesiąca) 

w kościele parafialnym bądź salce parafialnej. Terminy spotkań otrzyma każdy kandydat. Obowiązek 

dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecno-

ści lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandyda-

tów. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie 

dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje ewangelizacyjne. 

7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza, modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia 

Bożego. 

8. Udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, Droga Krzyżowa/Gorzkie Żale, majowe, czerw-

cowe) ilość wyznacza Ksiądz prowadzący grupę. W razie niedopełnienia obowiązku, prowadzący wyzna-

czy inną publiczną praktykę modlitewną w zastępstwie). 

9. Spotkania rodziców kandydatów do bierzmowania – 3 spotkania w ciągu roku. Terminy będą podane 

przez kandydata. 

Ksiądz odpowiedzialny za przygotowanie: ks. Mariusz Nabiałek  

ks.mariusz.pawel@gmail.com 

mailto:Ks.mariusz.pawel@gmail.com

