
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 

 

Obowiązki i zasady 
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta 

– nieuczestniczenie w niej jest grzechem ciężkim!, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca 

w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielania tego 

sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia 

należytej dojrzałości. 

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 
1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (potrzebna opinia katechety). 
2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. 

Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. 
3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów i w Mszach św. młodzieżowych 

( zasadniczo w trzecie lub czwarte piątki miesiąca).  Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu 

7 następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat  

i rodzic/opiekun i dostarcza księdzu.  Wzór formularza usprawiedliwienia znajduje się poniżej  

oraz na stronie internetowej parafii w zakładce  Bierzmowanie (do wydruku). Nieusprawiedliwione 

nieobecności mogą spowodować  przełożenie przygotowania na kolejny rok. 
4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu  może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje 

się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia. 
5. Spotkania dla kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w salce na probostwie lub domu 

parafialnym. Podczas spotkań kandydat otrzymuje materiały do osobistej pracy. Osoby nieobecne 

zobowiązane są pobrać swoje materiały w najbliższym możliwym czasie z kancelarii parafialnej (w godzinach 

urzędowania).                                                                                       
6. Kandydat powinien wykazać się znajomością katechizmu, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. 

Osoby ochrzczone poza naszą parafią dostarczą księdzu do końca października świadectwo chrztu św. 

7. W ramach samodyscypliny, by ożywić temperaturę wiary i dać sobie szansę doświadczenia spotkanie  

z Bogiem kandydaci zbierają podpisy wg otrzymanej karteczki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.                                                

 

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się z 

obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zgadzam się 

również na przyjęcie konsekwencji w razie złamania zasad i nie wypełniania obowiązków. 
…………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis kandydata) 

 

Deklaracja rodziców/opiekunów: 

Jako rodzice/opiekunowie zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych warunków. 

Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania oraz konsekwencjami związanymi z 

nie wypełnianiem obowiązków lub łamaniem zasad. 
…………………………………………………………………………….. 

(podpisy rodziców/opiekunów) 
Deklaracja księdza przyjmującego kandydata: 

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie przygotowania do Bierzmowania. 
…………………………………………..                 …………………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                            (podpis księdza) 


