
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania  
w parafii pw.  św. Antoniego Padewskiego 
w Przeźmierowie  

wikariusz_parafia@wp.pl 
 

 

Dane osobowe kandydata 

Nazwisko oraz imię  

Adres  zamieszkania 
 
 

TELEFON   
Do rodzica/opiekuna 

 

Miejsce chrztu  

 

 

 

Wypełnioną kartą prosimy dostarczyć do biura parafialnego. 

• godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej parafii 

• ze względu na RODO dokument przyjmujemy TYLKO w biurze parafialnym  

• karta dotyczy młodzieży z klasy VII szkoły podstawowej  

 

 

termin zgłoszenia - do 18.10.2020 r. 

 
 
 
 

„Wiara jest początkiem i pełnią życia. Dlatego nazywamy 

chrześcijanina, wiernym Chrystusowi. Całe życie wiernego rządzi się 

zasadami wiary jako ostatecznymi kryteriami” 

 

Jan Paweł II 

 

OŚWIADCZENIE  
rodziców/rodzica/opiekunów prawnych 

Niniejszym zgłaszam moją córkę/syna do grona kandydatów do  sakramentu 

bierzmowania. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie, zobowiązuję się 

wspierać moje dziecko modlitwą w tym szczególnie ważnym dla niej/dla niego czasie  

i będę starać się współpracować z odpowiedzialnym za przygotowania kapłanem 

bądź animatorem, wypełniając zobowiązania podjęte w dniu Chrztu Świętego 

mojego dziecka.  

……………………….            .…...............………… 
             Data                                              PODPIS RODZICÓW/A 

 

DANE OSOBOWE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

organizacji przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania  zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku oraz ustawąz dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).   

Wyrażam zgodę na przekazywania informacji, materiałów formacyjnych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w ramach grupy na messengerze. 

……………………….            .…...............………… 
          Data                                       PODPIS RODZICÓW/A 

 

OŚWIADCZENIE  KANDYDATA 
 
Ja ……………………………………………………… Proszę o wpisanie mnie na listę kandydatów 
do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Postanawiam pilnie uczestniczyć w 
katechezach szkolnych, we wszystkich spotkaniach przygotowawczych. Pragnę, 
przez przystępowanie do sakramentu pokuty, uczestnictwo we Mszy Św. niedzielnej 
i częstą Komunię Świętą, pogłębić swoją relację z Chrystusem i otworzyć się na 
działanie Ducha Świętego. 
 

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

                                                             Data                                           PODPIS KANDYDATA 

mailto:wikariusz_parafia@wp.pl


PODSTAWOWE ZASADY 

KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
 

 

1. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii.  

2. Regularne przystępowanie do sakramentu pokuty.  

3. Podstawowa znajomość małego katechizmu. 

4. Pozytywna opinia katechety. 

5. Uczestnictwo w przewidzianych spotkaniach. 

6. Pozytywna opinii osoby odpowiedzialnej za przygotowanie.  

7. Razem z kartą zgłoszeniową proszę dostarczyć 

odpis aktu chrztu: 
• jeżeli chrzest był poza naszą parafią  

• chyba, że I Komunia święta odbyła w ramach naszej wspólnoty - 

odpowiednie dane już posiadamy    

• jeżeli chrzest był w naszej parafii – proszę wpisać w ramce 

„Przeźmierowo” 

 

 

KANDYDAT  zostaje wyłączony z grona przygotowujących się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania w następujących przypadkach: 

 

1. Za próby oszukiwania rodziców lub prowadzących zajęcia. 
2. Frekwencja na spotkaniach poniżej 75% oznacza rezygnację  

kandydata z przygotowania do sakramentu bierzmowania. 

 
Uwaga! 

Cały cykl przygotowawczy trwa dwa lata i może kończyć się  
wyjazdem formacyjno-integracyjnym. 

 
 

Przyjęcie sakramentu bierzmowania przewidziane jest pod koniec 8 klasy. 


