KANDYDACI DO BIERZMOWANIA
Z KLAS 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Szczęść Boże,
Drodzy Rodzice, kandydatów i kandydatek do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania w parafii Chrystusa Króla.

Z powodu wzrostu liczby zachorowań, spotkania przygotowujące do
Bierzmowania (trzeci rok przygotowania) zostały wstrzymane w formie spotkań
w Domu Katechetycznym.
Chciałbym jednak, aby mogły odbywać się w formie internetowej, w formie
SPOTKANIA ONLINE lub też jako PRZESŁANIE MATERIAŁÓW DO OSOBISTEJ PRACY.

Aby jedna lub druga forma mogły dojść do skutku, potrzebuję możliwości
kontaktu na odległość z Państwem bądź z waszymi dziećmi (numer kontaktowy do
Państwa; adres e-mail do kandydata, lub Państwa).
W celu zebrania tych potrzebnych informacji, proszę o wypełnienie DANYCH
i DEKLARACJI KANDYDATA DO BIERZMOWANIA oraz dostarczenia ich w następujący
sposób do 13 grudnia 2020 roku1:
• do zakrystii kościoła pw. Chrystusa Króla w Gliwicach;
• do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania;
• przesyłając podpisaną deklarację jako skan na adres:
x.damian.kubinski@gmail.com

Z poważaniem,
ks. Damian Kubiński - wikariusz

1

Proszę nie zapomnieć podać telefonu kontaktowego i adresu e-mail
(w przypadku braku maila przez kandydata/kandydatkę można podać adres e-mail rodzica)

DEKLARACJA KANDYDATA
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
Ja, ..................................................................................................................
Nazwisko i imię kandydata:

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii
pw. .................................................................................................................

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

w ....................................................................................................................

Szkoła i klasa: .............................................................................................

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do
wypełnienia następujących warunków:

.......................................................................................................................
Adres zamieszkania: ...................................................................................
.......................................................................................................................
Nr telefonu rodziców: .................................................................................
E-mail kandydata: ......................................................................................

✓ w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej,
✓ regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty,
✓ sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć
obowiązujący materiał z Katechizmu,
✓ systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach
wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do
Bierzmowania,
✓ uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach
(Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki
Post), nabożeństwach majowych (maj).

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

Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.
Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych
warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do
Bierzmowania.

Data chrztu św.: ..........................................................................................

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

Data i miejsce urodzenia: ...........................................................................

Parafia chrztu św.: ......................................................................................
.......................................................................................................................
W terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie
do Sakramentu Bierzmowania należy dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu
(Ad Sacra) z parafii, w której kandydat ma być ochrzczony. Potwierdzenie
chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.

data

...............................................................
podpis kandydata

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom
do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne
i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia
oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie
do Bierzmowania.

....................................
data

...............................................................
podpis rodziców/opiekunów

