
lp. ………. / grupa …. 
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania  
Kandydat wypełnia deklarację i przynosi ją katechecie lub do kancelarii parafialnej do 20 września 2019 roku. 
Spotkanie dla rodziców i kandydatów do bierzmowania w domu parafialnym, 22 września o godz. 11.00.  
 

Nazwisko:                       

 

Imiona:                       

 

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

Miejsce urodzenia  ........................................................................................................................................................  

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

Telefon kandydata: .......................................................................................................................................................  

Parafia zamieszkania:  ..................................................................................................................................................  

Dokładna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….. Klasa: VIII      A B C  

Parafia i rok Chrztu: ............................................................... dołączam metrykę chrztu  tak  nie (proszę podkreślić) 

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

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania ............................................................  

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

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

Proszę o SMS  na numer:  

Proszę o telefon   na numer:  

Nie trzeba zawiadamiać, dziecko 
wszystko mi powie 

  

 
 

Deklaracja kandydata: 
Proszę o włączenie mnie do wspólnoty 
przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i 
zasadami dotyczącymi przygotowania (na 
odwrocie) i wyrażam zgodę na ich zachowanie. 
Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji 
związanych z niewypełnieniem obowiązków lub 
złamania zasad.  
 

 
……………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

 

Deklaracja rodziców: 
Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się 
pomóc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych 
warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i 
zasadami dotyczącymi przygotowania  oraz 
konsekwencjami związanymi z niewypełnieniem 
obowiązków lub złamania zasad. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez 
Parafię Niepokalanów w celu przygotowania do bierzmowania. 
Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zawarte w dobrowolnie 
złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydany 
13.03.2018 przez Konferencję Episkopatu Polski. 
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:  
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Parafia 
Niepokalanów.  
2. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.  
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości przygotowania do bierzmowania.  
4. Mam prawo dostęp u do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze 
zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, 
wydany 13 marca 2018 r. przez Konferencję Episkopatu Polski  

  

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

 
 



 

Obowiązki i zasady 

Według zarządzenia księdza Arcybiskupa do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić po 
uprzednim przygotowaniu uczniowie klas I liceum i osoby starsze. Miejscem dwuletniego 
przygotowania powinna być parafia zamieszkania (nie szkoły, gdyż i tak w czasie 
przygotowania kandydaci zwykle zmieniają szkołę).  

Tekst dekretu dostępny na stronie Archidiecezji www.archwwa.pl. 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę, 
żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach 
przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków 
powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w parafii jest o. Sebastian Bielski. Telefon 
– 606950221. E-mail: bratek.mniejszy@gmail.com. Przewidywany termin przyjęcia 
sakramentu bierzmowania: maj/czerwiec 2021. 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 

1. Systematyczny udział w katechezie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.  

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia.  

3. Systematyczny i zaangażowany udział w życiu liturgicznym parafii, dokumentowanym 
w dzienniczku bierzmowanego. 

I rok przygotowania – szkoła podstawowa 

a. Msza św. w niedziele i święta nakazane 
b. comiesięczna spowiedź; 
c. nabożeństwa okresowe 

• październik: różaniec, godz. 17.00 (poniedziałek-piątek, niedziela) lub 18.30 
(poniedziałek-sobota) – obecność na 5 różańcach  

• grudzień: Roraty, godz. 7.00 (poniedziałek-sobota) – obecność na 5 Mszach 

• luty – rekolekcje ewangelizacyjne w domu parafialnym 

• Wielki Post – niedziela, godz. 17.00, Gorzkie żale – obecność na 2 nabożeństwach 

• Wielki Post – piątek, godz. 17.00 lub 18.30, Droga Krzyżowa – obecność na 3 
nabożeństwach 

• Triduum Paschalne – 9-12 kwietnia 2020 

• Maj – nabożeństwa majowe, poniedziałek-sobota, godz. 18.30, niedziela, godz. 
17.00 - obecność na 5 nabożeństwach 

d. cotygodniowe spotkania dla kandydatów z animatorami w małych grupach; Spotkania 
odbywają się w domu parafialnym, w czasie uzgodnionym wspólnie. Obowiązek 
dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. Trzykrotna 
nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania. 
Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać na kolejnym spotkaniu. 
Usprawiedliwienie podpisuje rodzic (opiekun). Usprawiedliwienia można składać na ręce 
animatora. W razie trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować 
o tym telefonicznie animatora. 

II rok przygotowania – szkoła średnia 

a. Msza św. w niedziele i święta nakazane; 
b. spotkania co dwa tygodnie w grupach; 
c. celebracje liturgiczne (październik, grudzień, luty, maj) 
d. Maj/czerwiec - egzamin do bierzmowania (znajomość pytań katechizmowych, pacierza 

oraz wiedza na temat bierzmowania) 

4. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 

5. Osoby, niemieszkające na terenie Parafii Niepokalanów, chcące przystąpić do sakramentu 
bierzmowania w Bazylice, są zobowiązane do przedstawienia do 31 października 2019 r. pisemnej 
zgody na przygotowanie i przyjęcie sakramentu poza parafią od swojego proboszcza.  
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