
WARUNKI PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RZESZOWIE 

 

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania obejmuje: 

1. Uczniów klas VII i VIII  szkoły podstawowej (przygotowanie 

kończy się w klasie VIII przyjęciem sakramentu bierzmowania) 

2. W ramach przygotowania Kandydat zobowiązuje się do: 

 udziału w spotkaniach formacyjnych w wyznaczony dzień 

tygodnia (nieusprawiedliwione przez rodzica 3 spotkania oznaczają 

rezygnację z przygotowania do bierzmowania w bieżącym roku), 

 uczestnictwa w weekendowych rekolekcjach, 

 angażowania się w inne nabożeństwa oraz spotkania parafialne i diecezjalne o czym 

kandydaci będą odpowiednio wcześniej poinformowani. 

 posiadania uzupełnionego Indeksu (przynajmniej jedna seria 9 spowiedzi 

comiesięcznych, 5 pierwszych sobót miesiąca, wpisane półroczne i roczne oceny z katechezy, 

minimum DOSTATECZNY na półrocze 8 klasy szkoły podstawowej). 

3. Spotkania z udziałem Rodziców/Opiekunów będą także odpowiednio wcześniej 

ogłoszone. 

4. Wszelkie bieżące informacje będą przesyłane poprzez SMS, grupę Facebook, która będzie 

utworzona dla Kandydatów i ogłoszenia parafialne. 

5. Miejscem przygotowania jest zawsze parafia zamieszkania. W przypadku chęci 

uczestnictwa w przygotowaniu do Bierzmowania kogoś z poza parafii MB Częstochowskiej 

wymagana jest zgoda Proboszcza swojej parafii. 

6. Każdy Kandydat ochrzczony poza parafią MB Częstochowskiej zobowiązany jest 

dostarczyć akt chrztu. 

7. Kandydat pokrywa koszty zakupu dewocjonaliów, materiałów i pomocy dydaktycznych, 

które otrzyma w czasie przygotowania oraz opłacenia ośrodka rekolekcyjnego na weekendowe 

rekolekcje. Samo przygotowanie odbywa się w ramach parafii i jest bezpłatne. 

8. Zgłoszenie polega na dostarczeniu formularza zgłoszeniowego z podpisem 

potwierdzającym zapoznanie się i zaakceptowanie przedstawionych w tym formularzu zasad. 

 

Deklaracja kandydata:  

 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty 

przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania w parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Rzeszowie. Zapoznałem 

się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi 

przygotowania i wyrażam zgodę na ich 

zachowanie.  

 

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

(data i czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców:  
 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy 

się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu 

powyższych warunków. Zapoznaliśmy się  

z obowiązkami i zasadami dotyczącymi 

przygotowania do sakramentu bierzmowania. 

 

 

 

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

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………… 

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

Parafia zamieszkania …………………………………………………………………… 

Parafia przyjęcia chrztu św. …………………………………………………………….. 

Telefon Kandydata …………………………...………………………………………… 

Telefon Rodzica/Opiekuna …………………………………………………………….. 

Szkoła …………………………………………………………………………………... 

Klasa ………………….. 

Katecheta szkolny ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


