
DANE KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Zaznacz właściwe:

Składam deklarację po raz pierwszy  

Ponawiam swoją deklarację

imię      

nazwisko

adres zamieszkania

 

data i miejsce urodzenia    

imiona rodziców 

data i parafia chrztu 

szkoła

klasa    

nauczyciel religii

telefon/mail (do kontaktu)

UWAGI:

•  Parafia zbiera i przechowuje dane zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem 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.

•  Kandydaci ochrzczeni poza tutejszą parafią proszeni są o dostarczenie świadectwa chrztu.

•  Kandydaci spoza tutejszej parafii proszeni są o dostarczenie zgody z parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie 

bierzmowania.

•  Rodzice/opiekunowie prawni przyjmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczne przybycie i powrót swojego dziecka 

ze spotkań kandydatów przygotowujących się do bierzmowania.

DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

Ja,        

oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii

Chcę dobrze i odpowiedzialnie przygotować się do przyjęcia tego sakramentu, który wprowadza mnie w jeszcze więk-

szą zażyłość z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Dlatego, aby pogłębić i umocnić swoją wiarę, świadomie ponawiam zobo-

wiązanie, by:

•  w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej,

•  regularnie przystępować do sakramentu pokuty,

•  systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,

•  sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,

•  uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych,

•  w miarę możliwości uczestniczyć w Triduum Paschalnym oraz innych nabożeństwach w ciągu roku (różaniec, roraty, 

droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe),

•  godnie i odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach, jak również podczas zwykłych codziennych 

obowiązków i zajęć.

•  Wszędzie będę świadkiem wiary w Boga.

podpis kandydata

ZGODA RODZICÓW

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

mentu bierzmowania. 

Zapoznaliśmy się z powyższą deklaracją naszego dziecka. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobo-

wiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach 

przygotowania do bierzmowania.

data i podpis rodziców (opiekunów)


