
ZGŁOSZENIE KANDYDATA z klasy VII lub VIII 

do PRZYGOTOWANIA do przyjęcia BIERZMOWANIA  

w Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu 

 

 

Nazwisko  

                    
 

Imiona  

                    
 

 

Data urodzenia  

 

 
 

Nr telefonu ………………………………………… 
 

email ………………………………………………. 
 

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

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

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

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

Dokładna nazwa szkoły: .........................................................................................................  

 

Klasa: ....................... (bardzo ważne!) 

 

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

 

Parafia i rok Chrztu: .................................................................................................................  

 

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

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

 

Nr telefonu do jednego z Rodziców (wpisać do kogo jest to numer)…………............................... 

 

UWAGA 

Do zgłoszenia KONIECZNIE trzeba dołączyć METRYKĘ CHRZTU pobraną z parafii  

w której się było ochrzczonym. Ostateczny termin dostarczenia niniejszego zgłoszenia WRAZ  

Z METRYKĄ CHRZTU to:DLA KLAS VIII 11 stycznia 2020r. a DLA KLAS VII – 31stycznia 2020r. 

Niewywiązanie się z tego obowiązku we wskazanym terminie będzie skutkowało przełożeniem 

bierzmowania na kolejny rok. 

Kandydaci do Bierzmowania, którzy byli ochrzczeni w Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu wystarczy jak 

podadzą ten fakt w niniejszym zgłoszeniu i wpiszą w którym roku byli ochrzczeni. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie przygotowania i udzielenia Sakramentu Bierzmowania  

w Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/y  o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również,  

że podanie tych danych było dobrowolne. 

Zgierz, dnia …………………………………………………………………………………………………………… (data i czytelny podpis kandydata) 

  -   -     

dzień - miesiąc - rok 



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 

Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na 

kolejny rok. 

2. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.  

 Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie dwa razy w miesiącu  

w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, na parafialnej stronie 

internetowej (zakładka BIERZMOWANIE) i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na 

kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla 

całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy 

usprawiedliwiać poprzez dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet 

po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Dwukrotna nieusprawiedliwiona 

nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. 

3. Ponadto Kandydat jest zobowiązany do: 

✓ Uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych 

✓ co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej 

✓ co najmniej 3 nabożeństwach Gorzkich Żalów 

✓ co najmniej 4 nabożeństwach majowych 

✓ Coniedzielnych Mszach świętych 

✓ Spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca 

✓ Udziału w parafialnych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych 

✓ Prowadzenia dzienniczka kandydata do bierzmowania 

4. Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i nabożeństwach.  

Niewywiązanie się z podanych w punkcie 3 progowych zobowiązań będzie skutkowało przełożeniem przygotowań  

do bierzmowania na kolejny rok. 

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakończenie I semestru i dobrą opinię katechety.  

Złe zachowanie na lekcji religii i na spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania. 

6. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 

 

Tu wpisz swoje uzasadnienie i motywację czyli dlaczego chcesz się przygotować i przyjąć sakrament bierzmowania: 

 

Deklaracja kandydata:  
 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej 

się przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się 

z obowiązkami zasadami dotyczącymi przygotowania  

i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także 

na przyjęcie konsekwencji związanych z nie 

wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.  

 

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

(data i czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców: 
 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc 

naszemu dziecku w spełnianiu powyższych warunków. 

Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi  

przygotowania oraz konsekwencjami związanymi z nie 

wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad. 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 


