
 

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2022/2024 

PARAFIA PW. BŁ. KAROLINY W RZESZOWIE  

 

Dane kandydata 

 

Nazwisko i imię kandydata: ........................................................................... 

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

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

Adres zamieszkania: … .............. .................................................................... 

……………………………………………………………………………...… 

Nr telefonu do rodziców: ................................................................................ 

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

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

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

Parafia chrztu św............................................................................................ 

Pozostałe informacje  

• Do końca października należy dostarczyć świadectwo przyjęcia Chrztu 

Świętego wybrane z parafii, w której kandydat przyjął chrzest oraz zgodę z 
parafii zamieszkania na przystąpienie do Sakramentu w naszej 

parafii(dotyczy to osób zamieszkałych poza terenem parafii pw. Bł. Karoliny) 

• Terminy spotkań podane będą na stronie internetowej w zakładce 
BIERZMOWANIE oraz podczas ogłoszeń parafialnych  

• Wypełnioną deklaracje składamy podczas najbliższego spotkanie. Złożona 

deklaracja jest równoznaczna z rozpoczęciem przygotowanie do Sakramentu 
Bierzmowania. 

 

DEKLARACJA KANDYDATA 

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 

 

Ja.................................................................... 
Imię i nazwisko kandydata 

 

 

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania 

w parafii bł. Karoliny w Rzeszowie 

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do 

wypełnienia następujących warunków: 
W klasie 7 SP : 

▪ w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej 

▪ regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty (raz w miesiącu) potwierdzone podpisem 

w indeksie 
▪ sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej 

▪ systematycznie brać udział w spotkaniach formacyjnych. Terminy będą podawane na 

bieżąco. Spotkania 2 razy w semestrze. 

W klasie 8 SP: 

▪ w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej  

▪ regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty (raz w miesiącu) potwierdzone podpisem 

w indeksie 

▪ systematycznie brać udział w spotkaniach formacyjnych. Terminy będą podawane na 
bieżąco. Spotkania raz w miesiącu o godz. 19.00 do 20.00. Nieobecność na spotkaniach 

może usprawiedliwić tylko rodzic. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje przerwanie 

przygotowanie do bierzmowania. 

▪ Przed bierzmowaniem przejść pozytywnie weryfikacje. 
 

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

         data             podpis kandydata 
Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z 

wymogami, 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. Zobowiązujemy się do udziału w spotkaniach 
formacyjnych dla rodziców.  

Wyrażamy również zgodę na przetwarzanie danych dziecka  w celu przygotowania do 

bierzmowania oraz na publiczne wymienianie z imienia i nazwiska mojego dziecka podczas 

spotkań formacyjnych.  
 

 

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

         data                                                 podpis rodziców/opiekunów 

 


