Parafia Rzymskokatolicka

Pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA II
Jako rodzic (opiekun prawny) zgłaszam syna/ córkę
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu w roku szkolny 2020/2021.
Zgadzamy się z wymaganiami, jakie parafia stawia kandydatom. Uczynimy
wszystko, aby nasze Dziecko dobrze się przygotowało do przyjęcia sakramentu
Bierzmowania. Będziemy czuwać nad postępami w nauce – uczęszczanie na religię,
udziałem w spotkaniach i praktykami religijnymi Dziecka – uczestnictwo we Mszy
św. niedzielnej i świątecznej regularna spowiedź, udział w nabożeństwach,
uczestniczyć w spotkaniach z Rodzicami (Opiekunami) oraz będziemy starali się
być żywym przykładem wiary dla naszego Dziecka.
Olkusz, dnia ……………………………………………

…………………………………………………………
Podpis rodziców/ opiekunów

PODAJEMY DANE PERSONALNE NASZEGO SYNA/ CÓRKI:
Imię i nazwisko kandydata…………………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko rodziców……………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………………………
Data przyjęcia chrztu świętego…………………………………………………………………………………………………...
Parafia Chrztu Świętego………………………………………………………………………………………………………………...
Szkoła i klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer kontaktowy do rodziców………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela religii…………………………………………………………………………………………….
Parafia zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………...
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DEKLARACJA KANDYDATA
Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zgłaszam swoje pragnienie podjęcia przygotowania do sakramentu bierzmowania
w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu w roku szkolnym 2020/2021.
Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania i wyrażam
zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych
z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.
Olkusz, dnia ……………………………………2021 r.

…………………………………………………………
Podpis rodziców/ opiekunów

Sakrament Bierzmowania może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca
systematycznie wiarę tzn. niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia
Święta, codzienna modlitwa, żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej,
biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.
Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia bierzmowania
do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

KANDYDAT DO BIERZMOWANIA
PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI I ZASADY
❖ Świadectwo chrześcijańskiego życia. Regularne uczestnictwo w cotygodniowej niedzielnej Mszy
Świętej. (Msza Św. dla młodzieży o godz. 11.30, w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 13.00).
❖ Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach. Kandydaci zajmują zawsze miejsce w
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 Świętą.
❖ Życie w stanie łaski uświęcającej, w czym pomaga częsta spowiedź święta. Spowiedź dla kandydatów
w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca od 17.00 do 18.00 (co najmniej cztery razy w roku
szkolnym: na rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania, przed świętami Bożego Narodzenia, przed
świętami Wielkiejnocy, przed bierzmowaniem).
❖ Chętnie angażować się w liturgię przez czytanie tekstów Słowa Bożego, modlitwy wiernych lub śpiew
psalmu.
❖ Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie.
❖ Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach formacyjnych dla kandydatów, które będą
odbywać się raz w miesiącu w kościele.
❖ Uczestniczenie w nabożeństwach związanych z rokiem kościelnym. Minimalną obecność na tych
nabożeństwach reguluje indeks.
❖ Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat
bierzmowania.
❖ Kandydat prowadzi indeks, który jest poświadczeniem jego przygotowania. Udział w praktykach
potwierdza Ksiądz lub katecheta. W razie zagubienia indeksu Ksiądz wyda duplikat. Zagubienie bądź
zniszczenie indeksu po raz drugi jest świadectwem lekceważenia przygotowania i skutkuje
powtórzeniem danego roku przygotowań (tzn. przedłużeniem przygotowania o kolejny rok!).

