lp. ………. / grupa ….

Zgłoszenie kandydata do bierzmowania
Kandydat wypełnia deklarację i wraz z rodzicem przychodzi do kancelarii w dniu urzędowania Kancelarii parafialnej w sobotę
w godz. 1500 – 1700 do dnia 03 marca 2018 r.

Nazwisko
Imię
Data urodzenia:
dzień ……………….….….., miesiąc ………..…...…..…….., rok ………………...……..
Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………...................................
Telefon kandydata: …………………………………………………………………………………..............................
Adres e-mail kandydata: (pisz bardzo wyraźnie)
…………………………………..................................................................
Dokładna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….. Klasa: …………...
Imię i nazwisko katechety: …………………………………………………………………………..............................
Parafia i rok Chrztu: ......................................................................... dołączam metrykę chrztu tak nie (proszę podkreślić)
Parafia i rok I Komunii: ...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………... telefon ……………….
……………………………………………………... telefon ……………….
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów (jeśli jest inny od danych kandydata)
...........................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne
wymagania, dawne nazwisko) ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(Dla rodziców/opiekunów) W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata: (proszę zakreślić wybór i uzupełnić dane):
Proszę o SMS

na numer:

Proszę o telefon (ew. poczta głosowa)

na numer:

Proszę o e-mail

na adres:

Proszę o wysłanie listu

na adres:

Deklaracja kandydata:
Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się
pomóc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub
złamania zasad.

…………………………………………….

…………………………………………….

(czytelny podpis kandydata)

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

Deklaracja rodziców:
Deklaracja księdza przyjmującego kandydata:
Wyrażam zgodę na rozpoczęcie
przygotowania do przyjęcia Bierzmowania

……….…….………………… ………………............................
Pieczęć

(miejscowość i data)

(podpis księdza)

PRZYGOTOWANIE do bierzmowania
Obowiązki i zasady *
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (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 sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta na prośbę przygotowującego się do bierzmowania na koniec roku szkolnego wydaje opinię o przygotowującym się do bierzmowania. Opinia negatywna oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc.
Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Trzykrotna nieusprawiedliwiona
nieobecność na spotkaniach w ciągu roku powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie telefonicznie lub e-mailem księdza prowadzącego przygotowanie.
4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako
nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
5. Kandydat powinien wykazać się znajomością wiedzy katechizmowej, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.
6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy
w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).
7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie dwa razy w miesiącu w małych grupach.
Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach i stronie internetowej
parafii. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo
nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe
jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe oraz czuwania młodzieży. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.
8. Na podsumowanie cyklu spotkań w małych grupach odbywa się celebracja w kościele. Obecność jest obowiązkowa.
9. Na celebracji obecny jest kandydat wraz z rodzicami (opiekunami).
10. Każdy kandydat uczestniczy w rekolekcjach wyjazdowych dla kandydatów do bierzmowania w klasie III
Gimnazjum lub VIII Szkoły Podstawowej i w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej czy ponadpodstawowej (zalecanych przez ks. Biskupa)
10. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

* Obowiązki kandydata i zasady przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są ustalone i muszą być przestrzegane co
jest jednym z warunków uczestniczenia w przygotowaniu oraz nie podlegają negocjacji.

