
ZGŁOSZENIE KANDYDATA  

DO BIERZMOWANIA  

W PARAFII BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA  

W ROKU SZKOLNYM 20…….../…………. 

Dotyczy uczniów klas 1 szkoły średniej  

i starszych 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Parafia zamieszkania  

Data i miejsce 
urodzenia 

 

Data i parafia Chrztu św.  

Klasa od września br.  Szkoła  

Telefon do Ciebie  Oddałeś list przed Bożym Narodzeniem?  

Telefon do rodziców Mama -                                        Tata -  

Adres m@il do Ciebie  

Który dzień tygodnia na spotkania 
popołudniowe jest dla Ciebie najlepszy? 
(poza weekendem) 

 
 

Który dzień na spotkania popołudniowe  
jest dla Ciebie najgorszy? 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych w 
procesie organizacji i przebiegu Przygotowania do Bierzmowania w naszej Parafii  
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Podpis Twój  
Podpis 
Rodziców 

 
 

 FORMULARZ PRZYNIEŚ DO ZAKRYSTII LUB KANCELARII DO 10 WRZEŚNIA 

NAJLEPIEJ BEZPOŚREDNIO DO KS. KAMILA 
 

 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA ZAPISANEJ MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW  

 NA POCZĄTKU WRZEŚNIA (NIEDZIELA), O GODZ. 19:00, W KOŚCIELE  (uważnie słuchaj ogłoszeń) 

 OBECNOŚĆ KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW OBOWIĄZKOWA 

                    

R e g u ł y  g r y  
❖ Eucharystia w niedzielę o godz. 18:00 (czasami można na inną godzinę); 

❖ ważne są: punktualność, sumienność i uczciwość (bez tego ani rusz); 

❖ stawiamy na szczerość (kto ubarwia rzeczywistość, może startować za rok); 

❖ dwa spotkania w miesiącu: 

o katecheza ks. Kamila – 2. sobota miesiąca o 16:20 w kościele 

o spotkanie z animatorem (przydział do grup na zebraniu organizacyjnym) 

❖ w przypadku spotkań online wymagana jest włączona kamera; 

❖ generalnie nie przewidujemy nieobecności (poza chorobą lub zdarzeniami losowymi). 

Druga nieobecność nieusprawiedliwiona oznacza, że rezygnujesz  

z przygotowania do bierzmowania i możesz zacząć od nowa po wakacjach; 

❖ obowiązują indeksy, które zostawiamy w zakrystii najpóźniej 5 min. przed 

liturgią (podpisywane są tylko te indeksy, w których jest wpisana data i godzina); 

❖ rozmowa indywidualna (po 3 osoby): w październiku i w lutym; 

❖ do Wielkanocy należy dostarczyć akt chrztu z parafii, w której kandydat 

przyjął sakrament chrztu świętego (jeśli kandydat nie przyniósł w terminie – 

zgadza się na przyjęcie bierzmowania rok później); 

❖ rozmowa podsumowująca (nie mylić z egzaminem) – na początku września; 

❖ odpowiedzialnym za kandydatów do bierzmowania jest ks. Kamil Falkowski 

– dyżur w kancelarii parafialnej w piątki; kkfalkowski@gmail.com;  

(nie odpowiadam na wiadomości wysyłane przez Facebook); 

❖ Kandydat do bierzmowania ma prawo: dobrowolnie rozpocząć  

przygotowania do bierzmowania, stawiać pytania,  

prosić o pomoc ks. Kamila i animatora oraz oczekiwać wsparcia. 

Na zebraniu organizacyjnym zostaną wyjaśnione szczegóły.  

Zakładamy dobre nastawienie i chęć komunikacji       

 Zapoznałem/am się z regułami obowiązującymi podczas  

przygotowania do bierzmowania i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 Podpis kandydata: ……………………………………………………….……………………. 

Przyjmuję decyzję mojego syna/mojej córki i obiecuję dołożyć starań,  

aby wspierać go/ją w jej wypełnianiu. Pytania i wątpliwości będę wyjaśniać  

z ks. Kamilem Falkowskim. Ewentualne problemy będziemy rozwiązywać razem. 

 Podpis rodziców: ……………………………………………………….…………………….………………………………… 
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