
Terminy spotkań KANDYDATÓW
do Sakramentu Bierzmowania
w Parafii św. Gerarda w Starych Gliwicach
Listopad 2017

dla kl. 6 Szkoły Podstawowej
- spotkanie formacyjne (poniedziałek, 13. listopada, godz. 19:00)

dla kl. 7 Szkoły Podstawowej
- spotkanie formacyjne (poniedziałek, 20. listopada, godz. 19:00)

dla kl. II Gimnazjum
- spotkanie formacyjne (środa, 22. listopada, godz. 19:00)

dla kl. 6 i 7 SP oraz II Gim
- Msza św. dla kandydatów i rodziców (niedziela, 26. listopada, godz. 18:00)

Uczniowie  kl.  6  Szkoły  Podstawowej,  którzy  pragną  rozpocząć  przygotowanie  do
Sakramentu  Bierzmowania  powinni  wypełnić  Deklarację  kandydata,  którą  należy
pobrać oraz złożyć u księdza prowadzącego przygotowanie. Jeśli kandydat uczęszcza
na zajęcia  do  Szkoły  Podstawowej  nr  27  na  os.  Waryńskiego,  ale  nie  należy  do
Parafii  pw.  św.  Gerarda  powinien  przynieść  Zgodę  duszpasterza  z  miejsca
zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie Bierzmowania w tutejszej parafii.

dla kl. III Gimnazjum – bezpośrednie przygotowanie
- Msza św. i różaniec za zmarłych (czwartek, 9. listopada, g. 18:00)
- Msza św. i spotkanie formacyjne dla dziewcząt (poniedziałek, 27. listopada, g. 18:00)
- Msza św. i spotkanie formacyjne dla chłopców (środa, 29. listopada, g. 18:00)

Uczniowie kl. III Gimnazjum są zobowiązani do posiadania Indeksu Kandydata do
Bierzmowania i regularnego wypełniania go podpisem księdza.
Kandydatom z kl. III Gimnazjum, którzy w naszym kościele nie przyjęli Chrztu św.
ani też I Komunii św. przypominam, że do końca 2017 r. należy przynieść skrócony
Akt Chrztu św. (do bierzmowania!), który należy pobrać w kancelarii Parafii, w
której był sprawowany sakrament.

WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW:
- udział w cotygodniowej Mszy św. niedzielnej oraz świątecznej (nakazanej)

- troska o comiesięczny Sakrament Pokuty i Pojednania
- udział w nabożeństwach (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Majowe)



DEKLARACJA KANDYDATA
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Ja, ….......................................................................................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w Parafii pw. św. Gerarda w Gliwicach.

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

warunków:

w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej,

regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty,

sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu,

systematycznie brać udział we Mszach Świętych i spotkaniach formacyjnych wyznaczonych przez księdza

prowadzącego przygotowanie do Bierzmowania,

uczestniczyć  w  nabożeństwach  różańcowych  (październik),  roratach  (Adwent),  rekolekcjach,  Drodze

Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),

odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Wszędzie  będę  starał(a)  się  być  świadkiem  wiary  w  Boga.  Jestem  świadomy(a),  że  konsekwencją

zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

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

Data                                                                                                                                                           Podpis kandydata

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami,

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 oraz współpracować z księdzem

prowadzącym w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

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

Data                                                                                                                                           Podpis rodziców/opiekunów

DANE KANDYDATA:

Szkoła i klasa:

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

Adres zamieszkania:

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

Nr telefonu rodziców:

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

Data i miejsce urodzenia:

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

Parafia Chrztu św.:

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

Parafia I Komunii św.:

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


