
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania 
 

Imiona i nazwisko ............................................................................................................  

Szkoła i klasa        □ ZPO3       □  Inna  (jaka?)  ..............................................................  

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

Adres zamieszkania ..........................................................................................................  

Parafia chrztu   □ Chrystusa Króla, MP  □ Inna (jaka?) ...................................................  

Data chrztu .......................................................................................................................  

Telefon kandydata ............................................................................................................  

Imiona rodziców ...............................................................................................................  

Telefon do rodzica/opiekuna ............................................................................................  

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia 

poradni, choroby, specjalne wymagania, dawne nazwisko) 

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

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

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do 

wspólnoty przygotowującej się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

Zapoznałem się z obowiązkami 

i zasadami dotyczącymi przygoto-

wania (na odwrocie) i wyrażam zgodę 

na ich zachowanie. Zgadzam się także 

na przyjęcie konsekwencji zwią-

zanych z nie wypełnieniem obowią-

zków lub złamania zasad.  

 
……………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców: 

Jako rodzice (opiekunowie) 

zobowiązujemy się pomóc naszemu 

dziecku w spełnieniu powyższych 

warunków. Zapoznaliśmy się 

z obowiązkami i zasadami dotyczą-

cymi przygotowania (na odwrocie) 

oraz konsekwencjami związanymi 

z nie wypełnieniem obowiązków lub 

złamania zasad. 

 

 

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

 



Obowiązki i zasady 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca 

systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia 

Święta, codzienna modlitwa, udział w nabożeństwach okresowych), 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.  

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także 

rodziny, szkoły i innych miejsc. 

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. 

Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje 

przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy 

usprawiedliwiać na bieżąco z księdzem prowadzącym przygotowanie. 

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, 

śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń 

prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako 

nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia. 

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, 

pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania.  

6. Kandydat do bierzmowania uczestniczy we Mszy św. przynajmniej w każdą 

niedzielę i święto nakazane, przystępuje regularnie (co miesiąc) do spowiedzi, 

uczestniczy w nabożeństwach w ciągu całego roku.  

7. Terminy spotkań kandydatów podawane będą w ogłoszeniach parafialnych. 

Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. 

Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest 

przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą 

przygotowania są rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Obecność na tych 

spotkaniach jest obowiązkowa. 

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 

Grupa FB dla bierzmowanych: https://www.facebook.com/groups/b23mp 

https://www.facebook.com/groups/b23mp

