
lp. ………. / grupa …. 
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania  
Kandydat wypełnia deklarację i wraz z rodzicem przychodzi do kancelarii. Zgłoszenie przyjmuje tylko ks. Łukasz Madej, w następują-
cych terminach:01.10 (czw) 17:00-17:45; 02.10 (pt)19:30-20:00;03.10 (sob)9:00-9:30;05.10 (pon) 19:30-20:00;08.10(czw)17:00-
17:45;09.10 (pt)19:30-20:00; 22.10(czw)17:00-17:45 oraz 19:30-20:00. 
Nazwi-
sko: 

                      

 

Imiona:                       
 
Data urodzenia:          dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….…….. 
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………… 
Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………................................... 
Telefon kandydata (jeśli posiada): ………………………………………………………………….............................. 
Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) …………………………………................................ 
Parafia zamieszkania: ……………………………………………………………………………................................. 
Dokładna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….. Klasa: …………... 
Imię i nazwisko katechety: ………………………………………………………………………….............................. 
Parafia i rok Chrztu: ............................................................... dołączam metrykę chrztu  tak  nie (proszę podkreślić) 
Parafia i rok I Komunii: ................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………... telefon ………………... 
oraz ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata) ................................................................................ 
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 SMS  na numer:  

Proszę o telefon (ew. poczta głosowa)  na numer:  

Proszę o e-mail  na adres:  
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 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) 



PRZYGOTOWANIE do bierzmowania 
Podczas składania deklaracji i rozmowy z księdzem kandydat będzie proszony, aby odpowiedzieć na pytanie: 
Dlaczego pragnie podjąć przygotowanie do sakramentu bierzmowania i jakie ma wobec tego oczekiwania? 

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 (dotyczy uczniów). Katecheta wy-
raża 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 nieuspra-
wiedliwiona nieobecność na spotkaniach lub nieobecność (nawet usprawiedliwiona) na ponad połowie 
spotkań powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawie-
dliwiać (na formularzach znajdujących się w materiałach dla kandydata lub według tego wzoru) w ciągu 
siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) skła-
dający podpis na niniejszym dokumencie. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na 
ręce jakiegokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia 
należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie. 
4. 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. 
5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na te-
mat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole. 
6. 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 nieobecne 
na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii para-
fialnej (w godzinach urzędowania). 
7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz lub dwa razy w miesiącu w ko-
ściele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotka-
niach oraz na stronie internetowej parafii w odpowiedniej zakładce.  Obowiązek dowiadywania się o ter-
minie spotkania spoczywa na kandydacie.. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwen-
towe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. 
8. W drugiej części przygotowania kandydaci podzieleni zostaną na małe grupy. Spotkania w małej gru-
pie, pod kierunkiem animatora, odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu. Dwukrotna nieusprawie-
dliwiona nieobecność na spotkaniach w małej grupie powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. 
Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w taki sam sposób, jak nieobecność na spotkaniach w 
kościele. 
9. Na początku przygotowania może być zorganizowany jednodniowy dzień skupienia na miejscu przy pa-
rafii  oraz pod koniec przygotowania będą przeprowadzone wyjazdowe 3-dniowe rekolekcje „Rekolekcje 
spotkania”. Udział w tych formach jest obowiązkowa.  
10. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 


