D E K L A R A C J A K A N D Y D ATA
Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
Ja,……………………………………………………………………….
oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii

D A N E K A N D Y D ATA
Nazwisko i imię kandydata:…………………….…
…………………………………………………..…….

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach na Koszutce.

Szkoła i klasa:…………………………….…………..
Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuje się
do wypełnienia następujących warunków:
✓ Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej (na koniec
przygotowania uczniowie spoza SP 36 mają przynieść opinię katechety ze
swojej szkoły)
✓ Systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowawczych (raz w
tygodniu). Dotyczy to również sytuacji, gdyby spotkania miały odbywać się
on-line.
✓ Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli wziąć udział w wolontariacie akcji
charytatywnej.
✓ Sakrament bierzmowania będzie prawdopodobnie pod koniec maja (zależy to
od księdza biskupa. Jak tylko będziemy mieć potwierdzony termin
przekażemy go)
✓ Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.
Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.
………………………….
Data

……………………………………….………….
Podpis kandydata

Data i miejsce urodzenia:…………………..………
Data Chrztu Św.:…………………..…………………
Parafia Chrztu Św.:…………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy z rodziną: ……………………………………………..
Telefon kontaktowy kandydata:…………………………………………….
Adres e-mail kandydata: ……………………………………………………

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:
1. Do 1 listopada należy dostarczyć świadectwo chrztu (osoby ochrzczone w
naszej parafii są z tego zwolnione). Potwierdzenie chrztu jest warunkiem

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków
może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.

Zgłaszam naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do
Bierzmowania.

pisemną zgodę z parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie sakramentu

2. Osoby które mieszkają na terenie innej parafii przy zapisie mają przynieść
bierzmowania poza parafią zamieszkania.
3. Jak co roku prosimy o pomoc w sfinansowaniu:

…………………………
.
Data

……………………………………….
………….
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

- organizacja spotkań 45 zł
- pamiątki bierzmowania 20 zł
Jest to 1/3 rzeczywistych kosztów przygotowań. Pozostałe 2/3 pokrywa
wspólnota parafialna. W przypadku trudności finansowych proszę o
poinformowanie o. Jarosława Koniecznego OMI i wtedy pomożemy.

