
Dane kandydata: 

GIMNAZJUM NR……………… KLASA………………  
 

Nazwisko i imię……………………………………………………… 

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

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

Telefon (rodziców)…………………………………………………………… 

e-mail kontaktowy……………………………………………………………… 

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

Data chrztu świętego: ……………………………………………………… 

Parafia chrztu: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie rodziców: 

Zgłaszamy naszego syna/naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierz-

mowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia 

kandydatom. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowią-

zujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem oraz współ-

pracować z księdzem prowadzącym w parafii przygotowanie do Bierzmowania 

(spotkanie dla rodziców – w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy Św. o 13.00) 
  

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

            data                                                                 podpis* 
 

* podpis składamy osobiście w kancelarii w obecności księdza 

(deklaracje składamy w kancelarii parafialnej w dniach: 24.06 lub27.06 w godz. od 19.00 do 20.00) 

DEKLARACJA KANDYDATA 

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
 

 

Oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w pa-

rafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu.  

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobo-

wiązuję się do wypełnienia następujących warunków: 
 

1) w każdą niedzielę i święto uczestniczyć we Mszy Świętej o godz. 8.30 (w 

pierwsze niedziele miesiąca o godz. 13.00) 
 

2) przystępować do spowiedzi świętej na I piątek (spowiedź w czwartek przed 

I piątkiem od 17.00 do 18.00, Msza Św. z nabożeństwem w I piątek o 18.00 

(ewentualnie o 7.00) 
 

3) systematycznie brać udział w spotkaniach w grupach wyznaczonych przez 

kapłana odpowiedzialnego za przygotowanie (ok. 1x w miesiącu) 
 

4) uczestniczyć w nabożeństwach okolicznościowych (październik: Różaniec, 

grudzień: Roraty, Wielki Post: Droga Krzyżowa, maj: nabożeństwo maryjne) w 

liczbie określonej przez prowadzącego przygotowanie 
 

5) odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach (kandydaci 

zajmują zawsze miejsce w pierwszych ośmiu ławkach w dowolnym rzędzie 

– absolutnie nie do przyjęcia: uczestnictwo w nabożeństwach na chórze, na 

zewnątrz czy w przedsionku kościoła, a także spóźnianie się na Mszę św.!!!)  

Obecności na wyżej wymienionych nabożeństwach i spotkaniach po-

twierdzamy wpisem do indeksu (wpisuje ksiądz lub katechetka – także w przy-

padku uczestnictwa w innym kościele).  

Wszędzie będę się starał(a) 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* 
 

* podpis składamy osobiście w kancelarii w obecności księdza 


