
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

KRAKÓW – PYCHOWICE 

 

Nazwisko: ..….…….….…..…..………….…..……………………....…….….. 

Imiona: ….………….….….….…..………..………..………………..……….. 

Kontakt tel/email: ..….……..……..….……….….………...……………….... 

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

Imiona rodziców: ..……..……..……….………..…………………..…………. 

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

Telefon jednego z rodziców:- mamy/ taty…………………..………………… 

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

Szkoła: … ……………………………………….…...………... Klasa: ……… 

 

* Osoby ochrzczone w innej parafii, przed dopuszczeniem do sakramentu bierzmowania, 

muszą dostarczyć świadectwo chrztu, stanowi ono warunek konieczny przy  dopuszczeniu 

do Bierzmowania. 

 

Zgoda Rodziców/Opiekunów 

    Zgodnie z decyzją naszego  syna/córki wyrażamy zgodę na jej/jego uczestnictwo w  

spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie 

Kościół i parafia stawia kandydatom. W tym czasie będziemy starać się wspierać nasze 

dziecko/nie przeszkadzać naszemu dziecku w realizacji jego decyzji. Wyrażamy zgodę na 

wykorzystywanie danych osobowych  jedynie w celach związanych z przygotowaniem oraz 

przyjęciem sakramentu bierzmowania w parafii. 

 

 

…………………...…                                     ….....…..…….……………………… 

data                  podpis rodziców / opiekunów 

 

 

 

 

DEKLARACJA KANDYDATA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA 

 

Ja……………………………………………………………………… 

oświadczam, że chcę rozpocząć przygotowanie do przyjęcia  

sakramentu bierzmowania 

w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Pychowicach. 

 

 W tym czasie dwuletniego przygotowania będę w szczególny sposób dbał/dbała o 

pogłębienie mojej wiary i rozwijanie mojej relacji z Chrystusem, wypełniając podstawowe 

zobowiązania wynikające z faktu, że jestem chrześcijaninem: modlitwę, uczestnictwo w Mszy 

świętej niedzielnej oraz w uroczystości i święta, udział w nabożeństwach w ciągu roku (różaniec, 

roraty, droga krzyżowa, majówki, rekolekcje adwentowe i wielkopostne), systematyczne 

przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, udział w katechezie szkolnej, którą zakończę 

pozytywną oceną roczną. 

 Ponadto będę uczestniczył/uczestniczyła w spotkaniach mających na celu 

bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania, to znaczy: 

- W 2 niedzielę miesiąca będę na Mszy świętej w kościele parafialnym o godz. 10.30. 

- Będę systematycznie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w małych grupach. 

- Będę uczyć się angażować w życie parafii. 

-Wezmę udział w celebracjach i nabożeństwach wpisanych w program przygotowania do 

sakramentu bierzmowania.   

  Sakrament bierzmowania jest sakramentem, w którym otrzymam dary Ducha 

Świętego , aby w Mocy tego Ducha odpowiadać w coraz pełniejszy i dojrzalszy sposób na miłość 

Bożą, którą jestem nieustannie obdarowywany. Mam świadomość, że powyżej wymienione 

wymagania mają mi pomóc w pogłębieniu mojej relacji z Bogiem, umocnieniu mojej wiary tak, 

abym miał/miała odwagę  świadczyć o Chrystusie w codzienności mojego życia. Mam również 

świadomość, że nie wywiązywanie się z powyższych zobowiązań może skutkować 

przedłużeniem czasu przygotowania do sakramentu bierzmowania i przesunięciem w czasie 

przyjęcie przeze mnie tego sakramentu – co pozostawiam decyzji animatora grupy i księdza 

odpowiedzialnego za przygotowanie w parafii.    

 

………………………                                              ……………………………                                           

      data                                                                                   podpis kandydata       
 


