
PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

DEKLARACJA KANDYDATA
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Ja, .................................................................................... oświadczam, że pragnę
przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii Najświętszej Maryi Panny 

Matki Pięknej Miłości.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do 

wypełnienia następujących warunków:

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

regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty,

• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć 

obowiązujący materiał z Katechizmu,

• systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach 

wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do 

Bierzmowania,

• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach 

wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, nabożeństwach majowych i 

czerwcowych według ustaleń z prowadzącym przygotowanie.

• odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach. Wszędzie będę starał(a)

się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być 

wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania!

........................................... .................................................
data podpis kandydata

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy 

się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania.

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze

dziecko modlitwą i dobrym przykładem: życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w

parafii przygotowanie do Bierzmowania.

........................................................ ........................................................
podpisy rodziców/opiekunów



PROSZĘ WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Dane kandydata

Nazwisko i imię kandydata:

.................................................................................................................................…

Szkoła i klasa:

.................................................................................................................................…

e-mail: ……...........................................................................…

Nr telefonu ..................................................................…….….

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

Data chrztu Św.: .........................................................................................……………

Parafia chrztu Św.: ..........................................................................................….…….

Składając w kancelarii parafialnej deklarację o przystąpieniu do przygotowania do 

sakramentu bierzmowania należy przynieść metrykę chrztu o ile sakrament ten przyjęty 

został w innej parafii, oraz zaświadczenie katechety o uczestniczeniu w katechizacji 

szkolnej.

Zgodnie z postanowieniami Dokumentu Synodu Młodych diecezji Warszawsko – Praskiej, 

bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno ze względu na poziom 

dojrzałości emocjonalnej i duchowej, a także większą świadomość wiary, rozpoczynać się w

pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.

Okres przygotowania bezpośredniego w naszej diecezji trwa minimum 12 miesięcy pracy 

formacyjnej z młodzieżą, w czasie których kandydaci uczestniczą w spotkaniach. (por. 

Dokument Końcowy Synodu Młodych diec. W-P pkt 60, 61)


	Matki Pięknej Miłości.

