
DEKLARACJA KANDYDATA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że chcę podjąć przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w 

parafii pw. Św. Andrzeja Boboli Męczennika w Markach. 

Pragnę godnie przyjąć ten Sakrament, dlatego zobowiązuję się do: 

 Uczestnictwa we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto nakazane 

 Korzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania minimum raz w miesiącu 

 Uczestniczyć w katechezie szkolnej i zdać obowiązujący zakres zagadnień 

 Brać udział w spotkaniach organizowanych w Parafii(min. 80% frekwencji) 

 Być na nabożeństwach pobożności ludowej (różańcowe, wypominkowe, 

roratne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Rekolekcje wielkopostne, 

TRIDUUM PASCHALNE – całe!, majówki i czerwcówki) 

 Godnie zachowywać się podczas nabożeństw w kościele i podczas 

przebywania na terenie kościelnym 

 Prowadzić systematycznie indeks Bierzmowanego 

 Być świadkiem wiary 

Jestem świadomy/a*, że konsekwencją zlekceważenia i  niewypełnienia 

powyższych warunków jest wykluczenie mnie z listy kandydatów do 

Bierzmowania. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data                               podpis kandydata 

Zgłaszamy naszego syna/ naszą córkę* do przygotowania do Sakramentu 

Bierzmowania. Znamy wymagania i cele stawiane przez Kościół. Wesprzemy nasze 

dziecko w każdym działaniu, nawet, jeśli trzeba będzie odwołać inne umówione 

wcześniej zajęcia. Obiecujemy modlitwę  i przykład życia, które są bardzo 

potrzebne dal dojrzałych decyzji naszego dziecka. Deklarujemy współpracę 

z Parafią w ramach przygotowań do Bierzmowania. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
data                     podpis rodziców/opiekunów 

DANE KANDYDATA** (wypełnione wyraźnie wielkimi literami) 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………. 

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

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………….. 

Data i parafia Chrztu……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………*** 

Telefon i e-mail kandydata…………………………………………………………………………………….. 

Telefon i e-mail rodzica…………………………………………………………………………………………. 

Szkoła…………………………………………………. klasa………………………………………………………… 

Nauczyciel religii……………………………………………………………………………………………………. 

Ocena z katechezy szkolnej za miniony rok szkolny……………………………………………….. 

___________________________________________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

**jednostki organizacyjne kościoła mają prawo do gromadzenia danych osobowych w 

ramach własnych działań statutowych. Są one wykorzystywane wyłączę w celu, do 

którego są zebrane. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wglądu, zmiany lub 

wycofania swoich informacji. 

***kandydaci ochrzczeni w innej parafii niż ta, w której się przygotowują do 

Bierzmowania zobowiązani są dostarczyć Świadectwo Chrztu w terminie od 6 do 3 

miesięcy PRZED PRZYJĘCIEM Sakramentu. 


