
DEKLARACJA KANDYDATA DO PRZYGOTOWANIA SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA 

Ja,…………………………………………………………………………………………………………                              

deklaruję swoją chęć przygotowania się do sakramentu bierzmowania w parafii                                                      

Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach.  

Jestem świadomy/świadoma warunków, jakie muszę spełnić, by jak najlepiej przygotować się            

do tego sakramentu, dlatego zobowiązuję się: 

1. Aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach formacyjnych według ustalonego 

harmonogramu, który zostanie podany.  

Spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie w niedzielę o 17:00 (konferencja i spotkania w 

grupach). 

2. Ewentualną nieobecność na spotkaniu zgłosić wcześniej animatorowi. 

3. Uczestniczyć w Celebracjach. 

4. W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej.  
Nie będzie indeksów oraz zbierania podpisów. Nieuczestniczenie we Mszy Świętej niedzielnej 

lub w święto nakazane jest grzechem ciężkim.  

Dobrze gdybyśmy Was znali przynajmniej z widzenia ☺ 

5. Regularnie przystępować do sakramentu pokuty. 

6. Uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. 

7. W miarę możliwości uczestniczyć w Triduum Paschalnym oraz innych nabożeństwach w 

ciągu roku (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe). 

8. Do końca roku kalendarzowego dostarczyć informacje wymagane do udzielenia sakramentu 

bierzmowania - akt chrztu . 

W przypadku niedostarczenia aktu chrztu, kandydat nie będzie mógł kontynuować  

przygotowywania do bierzmowania. 

9. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, 

10. Godnie i odpowiedzialnie zachowywać się w kościele, na katechezie szkolnej i na 

spotkaniach, jak również podczas zwykłych codziennych obowiązków i zajęć. 

11. Wszędzie być świadkiem wiary w Boga. 

 

Złożenie podpisu na deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków przyjęcia tego sakramentu. 

……………………………      ………………………….. 

                  data              podpis kandydata 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Akceptujemy decyzję naszej córki/naszego syna i również prosimy dla niej/dla niego o przygotowanie 

i udzielenie sakramentu bierzmowania. 

Zapoznaliśmy się z powyższą deklaracją naszego dziecka. Czujemy się odpowiedzialni za 

wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem 

życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do bierzmowania. 

Zapraszamy  Państwa na spotkania dla rodziców, które będą odbywały się w kościele o godzinie 19:00 

w następujących terminach: 20.10.2022; 17.11.2022;16.02.2023; 20.04.2023; 25.05.2023 

…………………………………    ………………………….. 

                                                                                                                                                                              
numer telefonu rodziców/opiekunów    podpis rodziców/opiekunów 



Złożenie deklaracji odbędzie się podczas Mszy Świętej 09.10.2022 roku o godzinie 19:00. Po niej zapraszamy 

do pozostania w kościele na spotkaniu informacyjnym.  

DANE KANDYDATA: 

 

Nazwisko i imię   

Data i parafia Chrztu   

Data i miejsce urodzenia  

Szkoła i klasa  

Parafia zamieszkania  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu   

Adres e-mail   

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

● Parafia zbiera i przechowuje dane zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim 

Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13.03.2018 r. Dane zostaną wpisane do księgi osób 

przystępujących do bierzmowania, ewentualnie posłużą do aktualizacji kartoteki parafialnej. 

● Fakt przyjęcia bierzmowania będzie również odnotowany w księdze chrztów. 

● Wszyscy kandydaci dostarczają do końca roku kalendarzowego świadectwa chrztu. Nawet 

jeżeli byli ochrzczeni w parafii w Brzęczkowicach. 

● Kandydaci, którzy nie uczęszczają do SP 6 i SP 13 dostarczają wystawione przez katechetę 

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej. 

● Rodzice/opiekunowie prawni przyjmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczne przybycie i 

powrót swojego dziecka ze spotkań kandydatów przygotowujących się do bierzmowania. 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych i naszego dziecka 

………….……………………………………………….…………. przez parafię Matki Bożej Bolesnej 

w Brzęczkowicach, w celu przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 

 

……………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data, podpis rodziców/opiekunów/osób wyrażających zgodę) 

 


