
Zgłoszenie kandydata do sakramentu bierzmowania 
kl. VIII – przygotowanie bezpośrednie – 2022/2023 

Deklarację podpisuje kandydat oraz rodzice/opiekunowie.   

Zgłoszenie należy oddać na pierwszym spotkaniu formacyjnym 26 września 2022 r. 
 

 

Nazwisko i imię kandydata:  ……………………………………………….. 
 

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

Miejsce urodzenia …………………………………… 

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

………………………………………………………………………………. 

Telefon kandydata (dla animatora grupy): ………………………….. 

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

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

Data i parafia Chrztu św.: ...........................................................................................  

Dołączam metrykę – zaświadczenie o chrzcie św.:  tak  nie (proszę zaznaczyć w kółko) 

Należy dołączyć metrykę chrztu, jeśli chrzest nie był w Kostuchnie. 
 

Rok I Komunii św. i parafia: ................................................................................. 

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

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do grona wspólnoty osób (przygotowanie bezpośrednie) 

przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się  

z przywilejami, obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na stronie obok, 

którą odcinam i zachowuję) i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na 

przyjęcie konsekwencji złamania zasad. 

                                            ……………………………………………. 
                                                   (czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców/opiekunów: 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu 

powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z przywilejami, obowiązkami i zasadami 

dotyczącymi przygotowania (na stronie obok) oraz konsekwencjami związanymi z nie 

wypełnieniem ich. W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata proszę o telefon:   tak  
nie   (proszę zaznaczyć w kółko). Tel. rodziców: ………………..………... 
 
 

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

Deklaracja księdza przyjmującego kandydata: (wypełnia kancelaria parafialna) 

Wyrażam zgodę na przygotowanie bezpośrednie kandydata do przyjęcia  

Sakramentu Bierzmowania w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie. 
 

 

      Kostuchna, ..…….……                                                             ………………….. 
                 (miejscowość i data)                                 pieczęć                                          (podpis księdza) 

Przygotowanie bezpośrednie – kl. VIII 
do sakramentu bierzmowania – 2022/2023 

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje przywileje, obowiązki i zasady: 
Kandydat dobrowolnie wyraża chęć przystąpienia do sakramentu bierzmowania  

(nie jest zmuszany przez rodziców/opiekunów). Bierzmowanie może przyjąć osoba: 

wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie swoją wiarę czyli budująca żywą 

relację z Jezusem (niedzielna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia 

Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności 

chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach formacyjnych.  

Łamanie tych przywilejów, czyli brak otwartego serca na żywą relację do Boga, 

powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu bierzmowania do czasu osiągnięcia 

należytej dojrzałości kandydata. 
 

1. Najważniejsza zasada w przygotowaniu to: zaprzyjaźnić się z JEZUSEM  

i odkryć wielką miłości BOGA do mnie i każdego człowieka. Czyli uznać Jezusa 

jako swojego Pana i Zbawiciela, jako najwierniejszego Przyjaciela i budować z NIM 

codzienną, żywą relację (jak zakochani). 
 

2. Obowiązek dawania świadectwa chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko 

Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa 

oznacza przełożenie przygotowania do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości. 
 

3. Obowiązek aktywnego udziału w szkolnej katechezie w obecnym roku  

i w latach poprzednich (jeśli kandydat nie uczęszczał wcześniej na religię, nadrabia 

swoje zaległości u obecnego nauczyciela religii).  
 

4. Zasada znajomości przez kandydata: podstaw katechizmu, pacierza  

i tajemnic różańca (bo to streszczenie Ewangelii) oraz wiedzy na temat 

bierzmowania. Dokonuje się to na katechezie w szkole.  
 

5. Zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.  

Kandydat korzysta ze spotkań z Chrystusem przez budowanie żywej relacji  

z Jezusem (niedzielna i świąteczna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia 

Święta, codzienna modlitwa, Msza pierwszo piątkowa oraz spotkania  

w wyznaczonej grupie z animatorem). Kandydat na spotkaniu w grupie otrzymuje 

materiały do osobistej pracy z Pismem Świętym. Brak pracy w oparciu o materiały 

powoduje przełożenie przygotowania.  
 

Ważne: Osoba nieobecna na spotkaniach max. do dwóch tygodni powinna odebrać 

materiały do osobistej pracy od swojego animatora. Dwukrotna nieusprawiedliwiona 

nieobecność powoduje przełożenie przygotowania. Usprawiedliwienia podpisuje 

kandydat i rodzic/opiekun i przekazuje je księdzu max. do dwóch tygodni. Spotkania 

formacyjne odbywają się w kościele (Kostuchna) oraz w Domu Katechetycznym 

(Kostuchna) z animatorem. Obecność jest obowiązkowa.  


