
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE 

W BOGATYNI 
 

Przez Sakrament Bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc 
Ducha Świętego  
i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,  
jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,  
do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.”    
    KKK 1285 

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

Imię: ........................................................................................................................... 

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

Imiona Rodziców: ............................................................................................... 

Adres domowy: .................................................................................................... 

Telefon: ................................................................................................................... 

Parafia zamieszkania*: ...................................................................................... 

Parafia chrztu**: .................................................................................................. 

Szkoła: ..................................................................................................................... 
*   Osoby z innej parafii dostarczają zgodę swojego Księdza Proboszcza. 
** Osoby ochrzczone w innej parafii dostarczają aktualną metrykę chrztu świętego. 
Kartę oddajemy starannie wypełnioną drukowanymi literami. 

 
O Ś W I A D C Z E N I E  

Wyrażam pragnienie przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, poprzedzonego odpowiednim 
przygotowaniem. Zobowiązuję się wypełniać związane z tym obowiązki i zadania, z którymi się zapoznałem 
(-am), co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 
podpis kandydata do Bierzmowania 
 

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



Obowiązki kandydatów przygotowujących się 
do Sakramentu Bierzmowania: 

1. Niedzielna i świąteczna Msza święta. (o godz. 10.30 w kościele parafialnym, 
zajmujemy pierwsze ławki.) 

2. Przynajmniej raz w tygodniu uczestnictwo w: NABOŻEŃSTWIE RÓŻAŃCA 
ŚWIĘTEGO, RORAT, DROGI KRZYŻOWEJ 3 RAZY. 

3. Spowiedź święta w I Piątki miesiąca (od godz. 16.00).  
4. Msza Św. i formacyjna katecheza przygotowująca do sakramentu 

bierzmowania. Katechezy będą się odbywały w ogłoszonym terminie. 
5. Regularne korzystanie z nauki religii w szkole oraz zachowanie, które nie 

uwłacza godności człowieka. Obecności na katechezie potwierdza ksiądz 
katecheta lub pani katechetka na koniec semestru I i II. Ponadto zdany 
egzamin z katechizmu dla bierzmowanych i Ewangelii według świętego 
Marka. 

6. Potwierdzone obecności na mszach świętych i nabożeństwach przez 
podpis księdza w osobistym dzienniczku.  

7. Wzorowe życie chrześcijańskie oraz pomoc w budowie naszego 
wspólnego kościoła i utrzymaniu czystości kościoła. 

8. Uczestnictwo podczas uroczystości patronalnych, zaangażowanie w grupy 
młodzieżowe działające przy parafii (Liturgiczna Służba Ołtarza, schola), – 
będą dodatkowo punktowane. 

9. Udział w Rekolekcjach. 
10. Zaopatrzenie się w materiały pomocnicze: katechizm bierzmowanych. 
11. Dostarczenie wypełnionej karty uczestnictwa i potrzebnych dokumentów 

(metryka chrztu*, zgoda**) do 16.12.2021 r., zgoda ma być dostarczona na 
następne spotkanie. 

 
* Osoby ochrzczone w innej parafii dostarczają aktualną metrykę chrztu świętego. 
** Osoby z innej parafii dostarczają zgodę swojego Księdza Proboszcza. 

 
Jako Rodzice oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami stawianymi kandydatowi do 

bierzmowania i zobowiązujemy się pomagać naszemu dziecku w ich wypełnianiu, wspierać je 
modlitwą oraz współpracować z duszpasterzami w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. 

 
 
 
 
 
 
Bogatynia, dnia ............................... 
 

Podpisy rodziców: 
 
…………………………………                     ………………………………… 


