
Karta kandydata
do bierzmowania

Nazwisko: .....................................

Szko³a i klasa: .................................................................

Imiê: ..............................................

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

Adres zamieszkania: .......................................................

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

Nr tel. stacj. rodziców: .....................................................

E-mail kandydata: ............................................................

Data urodzenia: ...............................................................

Data chrztu œw.: ...............................................................

Miejsce urodzenia: ..........................................................

Parafia chrztu œw.: ...........................................................

  £¹cznie z deklaracj¹, jedn¹ fotografi¹ i wype³nion¹ kart¹ 
kandydata nale¿y dostarczyæ  wyci¹g z Aktu chrztu (Ad Sacra) 
z parafii, w której kandydat by³ ochrzczony (jeœli kandydat otrzyma³ 
chrzest w innej parafii). Potwierdzenie chrztu jest warunkiem 
koniecznym do przyjêcia Bierzmowania.
    Jeœli kandydat mieszka na terenie innej parafii nale¿y dostarczyæ 
równie¿ zgodê Proboszcza miejsca zamieszkanie na przygotowa-
nie do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii.

DEKLARACJA KANDYDATA
do przyjêcia Sakramentu Bierzmowania

     Ja, ..................................................................................
oœwiadczam, ¿e pragnê przyst¹piæ do Sakramentu 

Bierzmowania w Parafii pw. Rodziny w S³upsku.

   Pragnê dobrze przygotowaæ siê do prze¿ycia tego Sakramentu 
i zobowi¹zujê siê do wype³nienia nastêpuj¹cych warunków:
?W ka¿d¹ niedzielê i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej,
?Regularnie przystêpowaæ do Sakramentu Pokuty,
?Sumiennie i aktywnie uczestniczyæ w katechezie szkolnej i zaliczyæ 

obowi¹zuj¹cy materia³ z Katechizmu,
?Systematycznie braæ udzia³ w Mszach Œwiêtych i spotkaniach 

w grupach wyznaczonych przez osobê odpowiedzialn¹ za 
przygotowanie do Bierzmowania.

?uczestniczyæ w nabo¿eñstwach ró¿añcowych (paŸdziernik), roratach 
(Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzy¿owej (Wielki Post), 
nabo¿eñstwach majowych (maj).

?odpowiedzialnie zachowywaæ siê w koœciele i na spotkaniach.
Wszêdzie bêdê stara³ siê byæ œwiadkiem Boga.

Jestem œwiadomy(a) ¿e konsekwencj¹ zlekcewa¿enia powy¿-szych  
warunków mo¿e byæ wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania.

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

Zg³aszamy naszego syna/córkê do przyjêcia Sakramentu Bierzmowania. 
Zapoznaliœmy siê z wymaganiami, jakie Koœció³ i parafia stawia kandydatom 
do bierzmowania. Czujemy siê odpowiedzialni za wychowanie religijne 
i zobowi¹zujemy siê wspieraæ nasze dziecko modlitw¹ i dobrym przyk³adem 
¿ycia oraz wspó³pracowaæ z osob¹ prowadz¹c¹ w parafii przygotowanie do 
Bierzmowania. Wyra¿amy równie¿ zgodê na umieszczenie imienia 
i nazwiska syna/córki  na liœcie kandydatów do bierzmowania. 

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