
Dla kogo bierzmowanie?

Jeśli jesteś z naszej parafii to czytaj dalej, jeśli 
należysz do innej parafii skontaktuj się ze swoim 
duszpasterzem. 

Zapraszamy osoby, które uczęszczają 
do 8 klasy Szkoły Podstawowej jak również starsze.

Bóg daje wolność! Czy na pewno chcesz?

Chcemy, żebyś już na tym etapie odpowiedział na to pytanie. 
Wiara wiąże się z wyborem. To ma być TWOJA decyzja. 

Wejście na drogę przygotowania do bierzmowania 
– to osobista decyzja, że nie tylko chcę ten sakrament, 
ale chce Jezusa w moim życiu.   

 BIERZMOWANIE 2023 

Weź deklarację – WYPEŁNIJ - 
i razem z rodzicem PRZYJDŹ na spotkanie z księdzem 
i zacznij przygodę odkrywania jak DOBRY jest BÓG 

Tu nie chodzi tylko o BIERZMOWANIE
 

To czas radości, przyjaźni i miłości. Czas poznania Boga i Kościoła. 
Czas zmagania i odpowiedzialności. 

Czas doświadczenia mocy prawdziwego Boga. 

„Dla tego kto wierzy wszystko jest możliwe” (Mk 9,23)

czas dla Ciebie i Boga
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Ma to być Jego osobista decyzja. Samemu ma zdecydować czy chce
czy nie chce bierzmowania. Warto rozmawiać, przede wszystkim
słuchać, ale nie naciskać nie przymuszać. (Niedopuszczalne jest, że
kandydat idzie do bierzmowania bo rodzicie mu każą)
Pozwolić mu samemu wypełnić deklarację i zdecydować kiedy ma
przyjść ją złożyć.
Warto też przemyśleć i wziąć pod uwagę czy nie lepszym rozwiązaniem
jest odłożenie wejścia na drogę przygotowania do bierzmowania na
kolejny rok.

Witam bardzo serdecznie!

Cieszę się, że możemy uczestniczyć w bardzo ważnym wydarzeniu jakim
jest towarzyszenie młodym ludziom w ich rozwoju.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania młodego człowieka        
 to ważny etap w jego życiu wiary. Ten sakrament obok Chrztu Świętego        
i Eucharystii wprowadza człowieka w chrześcijaństwo. 

Rola rodzica w przekazie wiary jest ogromna, ale dochodzi taki moment   
 w życiu młodego człowieka, gdzie sam musi już wybrać czy chcę iść drogą
wiary. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest właśnie takim
momentem. 

Oczywiście rodzić dalej odgrywa swoją ważną rolę, ale już trochę inną. 
 Staję się bardziej towarzyszem niż stróżem. Ma być świadkiem, praktykiem
wiary, wartości. Wiemy jak bardzo młodzi nie lubią jak ktoś, coś im
nakazuje lub zakazuje. Lepiej im pokazać, że to, co mają robić jest dobre  
 i warto to wybierać, bo sami tak wybieramy. 

Zależy mi na kilku sprawach:

Pozdrawiam i błogosławię +
ksiądz Łukasz 

„Dla tego kto wierzy wszystko jest możliwe” (Mk 9,23)

Drogi Rodzicu

D
uchu  Św

ię t y

PRZYJDŹ



PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 

INFORMACJE WSTĘPNE  

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii trwa więcej niż kilka miesięcy, a sam Sakrament 
Bierzmowania jest udzielany w kolejnym roku szkolnym. Formacja kandydatów przechodzi na kolejny 
rok. Kiedy kandydat jest już w nowej klasie, a często szkole (uczniowie 8 klas idą do szkół 
ponadpodstawowych) jego przygotowanie trwa dalej przy parafii. 

Szczegółowy program przygotowania będzie podany na pierwszym spotkaniu. Chcemy jak najlepiej go 
dostosować uwzględniając ilość kandydatów oraz ich dojrzałość ludzką i duchową. 

Formacja kandydatów do bierzmowania w tym roku może  zawierać takie elementy jak:  spotkania ogólne 
dla kandydatów, spotkania w grupach, spotkania integracyjne, celebracje liturgiczne, udział w 
wydarzeniach diecezjalnych dla młodzieży, rekolekcje,  dni skupienia, wyjazdy 3-dnio integracyjne i 
rekolekcyjne. 

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 sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie 
przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości. 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta 
wyraża opinię zgodę i na przyjęcie bierzmowania przez kandydata.  

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. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, 
przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać 
wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości 
usprawiedliwienia. 

4. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na 
temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole. 

5. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniach materiały do osobistej pracy. Brak 
systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok.  

6. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.  

7. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 

 



lp. ………. /……. …. 
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania  
 
Nazwisko:                       

 

Imiona:                       

 

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

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

Telefon kandydata:          

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

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

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

Parafia i rok Chrztu: ............................................................... dołączam metrykę chrztu  tak  nie (dotyczy osób, których 
chrzest był w innej parafii) 
Parafia i rok I Komunii: ................................................................................................................................................... 

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

Telefon rodziców:          
          

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne wyma-
gania, dawne nazwisko) ........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
(Dla rodziców) W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata: (proszę zakreślić wybór i uzupełnić dane): 

Proszę o kontakt:  na numer:  
Nie trzeba zawiadamiać, dziecko 
wszystko mi powie   

 
Deklaracja kandydata: 
Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowują-
cej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapo-
znałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi 
przygotowania (na odwrocie) i wyrażam zgodę na ich 
zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konse-
kwencji związanych z nie wypełnieniem 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 dotyczą-
cymi przygotowania (na odwrocie) oraz konsekwen-
cjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub 
złamania zasad. 
 
 

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

 
Terminy składania deklaracji: 
Kandydat wypełnia deklarację i wraz z rodzicem przychodzi do kancelarii. Zgłoszenie przyjmuje tylko ks. Łukasz Madej,  
w następujących terminach:  

• 10.10 (pon) 17:00-17:45; 12.10 (śr)19:30-20:00;13.10(Czw) 17:00-17:45;15.10 (Sob) 9:00-9:30;  
• 17.10(pon)17:00-17:45; 20.10(Czw) 17:00-17:45; 22.10 (Sob) 9:00-9:30; 
• 24.10 (pon)17:00-17:45 



Kilka pytań na początek – odpowiada sam kandydat 

 

1. Co jest główną Twoją motywacją, aby wejść na drogę  przygotowania do Sakramentu Bierzmowania? 
a) Chcę tego sakramentu  
b) Pragnę pogłębić swoją wiarę, życie duchowe i moją relacje z Jezusem 
c) Idę, bo wszyscy idą 
d) Żebym mógł być chrzestnym i zawrzeć w przyszłości Sakrament Małżeństwa 
e) Rodzice  
f) Nie zastanawiałem się 
g) Nie wiem 
h) Inna(napisz)…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

.………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………………… 
2. Kto bardziej chce TWOJEGO bierzmowania? 

a)  Ja chcę bardziej                          b) rodzice 
3. Gdyby można było otrzymać sakrament bierzmowania bez całej formy przygotowania (spotkań, formacji, 

wyjazdów, chodzenia do kościoła, itp. ) czy byś chciał z tego skorzystać?(np. bierzmowanie za miesiąc) 
a) Tak                 b) Nie 

4. Czy uważasz, że to dobry czas w twoim wieku, aby już samemu decydować o swojej wierze i przystępowaniu 
do sakramentów?  
a) Tak    b) Nie 

5. Jak wygląda Twoja osobista modlitwa? 
a) Modlę się codziennie 
b) Kilka razy w miesiącu 
c) Jak mam potrzebę 
d) Tylko na lekcji religii 
e) Bardzo rzadko 
f) Nie modlę się 
g) Inne………………………………………. 

6. Jak często jesteś na niedzielnej Eucharystii? 
a) Zawsze lub prawie zawsze jestem w niedziele i święta nakazane na Mszy św. 
b) 2 razy na miesiąc 
c) Tylko na święta, pogrzeby, śluby itp. i kościelne okazje rodzinne 
d) Nie chodzę do kościoła, ale modle się w domu  

7. Jak często się spowiadasz? 
a) Dwa razy w roku (głównie na święta) 
b) Co miesiąc lub częściej 
c) Jak potrzebuje 
d) Nie chodzę do spowiedzi  
e) Ostatnio byłem na I Komunii św.  

8. Czy rozumiesz, że wejście na drogę przygotowania do sakramentu bierzmowania wymaga odpowiedzialności 
za swoje decyzje, ponoszenie konsekwencji tych decyzji? 
a) Tak    b) Nie 

9. Czego oczekujesz od tego przygotowania do sakramentu bierzmowania? 
a) Niczego 
b) Nie wiem 
c) Inna:. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

.………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………………… 

 

 


