
 
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: ………………………………………………………………………….............................. 

Parafia i rok Chrztu: ............................................................... dołączam metrykę chrztu  tak  nie (proszę podkreślić) 

Parafia i rok I Komunii: ................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………... telefon ………………... 

oraz ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata) ................................................................................ 

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne 

wymagania, dawne nazwisko) ........................................................................................................................................ 

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

 

(Dla rodziców) W razie pierwszego 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:  

Proszę o wysłanie listu  na adres:  

Nie trzeba zawiadamiać, dziecko 

wszystko mi powie 
  

 

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowu-

jącej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczą-

cymi przygotowania (na odwrocie) i wyrażam zgodę 

na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie 

konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obo-

wiązków lub złamania zasad.  

 

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

Deklaracja rodziców: 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się po-

móc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych wa-

runków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami 

dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) oraz kon-

sekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obo-

wiązków lub złamania zasad. 

 

 

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

 

Deklaracja księdza przyjmującego kandydata: 

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie 

przygotowania do przyjęcia Bierzmowania 
 

                                                                    ……….…….…………………  ………………............................ 
                                      Pieczęć                                                 (miejscowość i data)                                      (podpis księdza) 

uwagi:  
.......................................................................................................................................................................... 

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

 



Zasady przygotowania do bierzmowania w parafii św. Zygmunta w Płocku 

1. Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien dokonać zgłoszenia do 

końca września w kancelarii parafialnej, bądź 24 września na pierwszym spotkaniu 

kandydatów. W momencie zgłoszenia jest zobowiązany dostarczyć akt chrztu (jeśli 

nie był chrzczony w parafii św. Zygmunta), zgodę na przyjęcie sakramentu bierz-

mowania od proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie mieszka na terenie parafii 

św. Zygmunta) 

2. Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o 

godzinie 18.00 

3. Kandydat jest zobowiązany do: 

 Uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych 

 co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej 

 co najmniej 3 nabożeństwach Gorzkich Żalów 

 co najmniej 4 nabożeństwach majowych 

 Coniedzielnych Mszach świętych 

 Spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca 

 Udziału w dniu skupienia  

 Comiesięcznych spotkaniach formacyjnych  

4. Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i nabożeń-

stwach. Nieobecność na 3 spotkaniach z rzędu i 5 niedzielnych mszach świętych 

będzie skutkowała zakończeniem przygotowań i nieotrzymaniem sakramentu. 

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakończenie I 

semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na spotkaniach 

formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania.  

6. Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajomość od-

powiedzi na pytania katechizmowe i pacierza.   

 


