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PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2017 

Ja ............................................................................................................................................................................................... 

zamieszkały/ła ........................................................................................................................................................................... 

ur. .............................................................................................................................................................................................. 

szkoła .......................................................................klasa ......................................................................................................... 

Pragnę przygotować się do sakramentu bierzmowania w mojej parafii rodzinnej  

 p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu  
W związku z tym zobowiązuje się do uczestnictwa w formacji przygotowującej mnie do tego sakramentu dojrzałości 

chrześcijańskiej.  Przygotowanie trwa 2 lata i obejmuje okres klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej  

Należeć do nich będą:  

 

 Msza Św. niedzielna  

 Spotkania formacyjne  

 Nabożeństwa wg planu otrzymanego na początku roku 

 Spowiedź święta 1 x w miesiącu ( I Piątek Miesiąca: g. 15.30 - 17.30 ) 

Oprócz tego zobowiązuję się do: 

 

 dostarczenia  zaświadczenia ze szkoły (od katechety) z pieczęcią szkoły o uczestnictwie w szkolnej katechezie na 
początku przygotowania do bierzmowania 

 dostarczenia aktu chrztu na prośbę księdza proboszcza  

 dostarczenia aktualnego zdjęcia legitymacyjnego razem z oddaniem tej karty 

 dostarczenia  zaświadczenia ze szkoły (od katechety) z pieczęcią szkoły o uczestnictwie w szkolnej katechezie na 
przed przyjęciem bierzmowania 

 napisania prośby do ks. biskupa, który będzie udzielał sakramentu ( przed bierzmowaniem)  

Zobowiązuję się także do: 

 

 do dojrzałej postawy chrześcijańskiej w codziennym życiu 

 zgłoszenia się na spotkanie podsumowujące każdy rok przygotowania do bierzmowania, na którym rozdawane 
będą świadectwa   

 wykazania się znajomością podstawowych prawd wiary, a także podstawowych modlitw i wiedzą na temat 
aktualnej sytuacji Kościoła przed Bierzmowaniem 

Obecność będzie SPRAWDZANA NA KAŻDYM SPOTKANIU FORMACYJNYM. 

Świadom wymagań stawianych kandydatom do bierzmowania proszę wraz z rodzicami o wpisanie  mnie na listę 
kandydatów przygotowujących się do bierzmowania. 

 

Podpis rodziców                                                      Podpis kandydata 

 

...................................../.........................................                     ............................................................................................. 

Tel. komórkowy Mamy:  ............................................................................................................................................................. 

Tel. komórkowy Taty:  ................................................................................................................................................................. 

 

EMAIL RODZICÓW: (PROSZĘ BARDZO WYRAŻNIE NAPISAĆ) ........................................................................................................ 

                                                                                                           Swarzędz  dn. .................................................................... 


