
Zasady uczestnictwa w kursie dla kandydatów do bierzmowania
Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie
wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca
w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących.
Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie sakramentu bierzmowania do czasu
osiągnięcia należytej dojrzałości.

Od kandydatów wymaga się w czasie przygotowania uzupełniania na bieżąco materiałów do
pracy osobistej i przygotowania się do spotkania, oraz systematycznego i zaangażowanego
udziału w spotkaniach:

● Spotkanie ogólne (raz w miesiącu, po wieczornej mszy świętej w niedzielę, zwykle na tej mszy
niedzielnej jest modlitwa za kandydatów z nałożeniem rąk przez kapłana, samo spotkanie trwa
około godziny - półtorej).

● Spotkanie w małej grupie (4-7 kandydatów) - (trwa ok. godziny, raz w miesiącu w innym
terminie niż spotkanie ogólne, terminy są ustalane przez animatora małej grupy).

Dwukrotna nieobecność na spotkaniach ogólnych lub spotkaniach w małej grupie powoduje
przełożenie przygotowania na kolejny termin. Nieobecność wymaga odebrania materiałów do
pracy osobistej bezpośrednio od księdza prowadzącego kurs i ich uzupełnienia przed kolejnym
spotkaniem. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy,
przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać
wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu.

W razie konieczności ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na
dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa.

Kandydat (o ile chodzi do szkoły) bierze udział w katechezie szkolnej i szkolny katecheta wyraża na
piśmie opinię o kandydacie. Kandydat powinien dawać świadectwo chrześcijańskiego życia.

Podpis kandydata



Zgłoszenie kandydata do bierzmowania

Nazwisko: ..................................................................................................................................
Imiona: .......................................................................................................................................
Data urodzenia: dzień ....................., miesiąc ....................., rok .....................
Miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Dokładny adres zamieszkania: ...............................................................................................................
Telefon kandydata (jeśli posiada): .........................................................................................................
Adres e-mail kandydata, jeśli posiada (pisz bardzo wyraźnie):
....................................................................................................................
Parafia zamieszkania: ........................................................................................................................
Dokładna nazwa szkoły: ...................................................................................... Klasa: ...............
Imię i nazwisko katechety: ..................................................................................................................

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ...............................................................
telefon ...............................................................
oraz ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata)
........................................................................................................................................

(Dla rodziców) W razie złamania zasad przez kandydata (proszę zakreślić wybór i uzupełnić dane):
Proszę o SMS na numer: .............................................................
Proszę o telefon (ew. poczta głosowa) na numer: .............................................................
Proszę o e-mail na adres: .............................................................

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni,
choroby, specjalne wymagania, dawne nazwisko).
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................



Deklaracja kandydata
Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania. Zapoznałem/zapoznałam się z obowiązkami opisanymi w Zasadach
uczestnictwa w kursie dla kandydatów do bierzmowania i wyrażam zgodę na ich zachowanie.
Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z niewypełnieniem obowiązków lub
złamania zasad.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji kursu
przygotowującego do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Administratorem danych jest parafia p.w.
św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu.

....................................................
(czytelny podpis kandydata)

Deklaracja rodziców
Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu
powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi
przygotowania (na odwrocie) oraz konsekwencjami związanymi z niewypełnieniem
obowiązków lub złamania zasad.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji kursu
przygotowującego do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Administratorem danych jest parafia p.w.
św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu.

....................................................
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)


