
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania 


Nazwisko:























Imiona:























Data urodzenia:          dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….……..
Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………...................................
Telefon kandydata (jeśli posiada): …………………………………………………………………..............................
Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) …………………………………................................
Parafia zamieszkania: …………………………………………………………………………….................................
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 ………………...
oraz ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata) ................................................................................
Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne wymagania, dawne nazwisko) ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

(Dla rodziców) 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: 
Nie trzeba zawiadamiać, dziecko wszystko mi powie




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. 

…………………………………………….
(czytelny podpis kandydata)

Deklaracja rodziców:
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 rodziców/opiekunów)

uwagi: 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

PRZYGOTOWANIE do bierzmowania
Obowiązki i zasady
Rodzice
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. 
Najważniejsze miejsce przygotowania syna/córki do sakramentu bierzmowania to rodzina. Rodzice są najważniejszymi, niezastąpionymi i najlepszymi osobami do wprowadzenia swoich dzieci w tajemnice wiary. Nawet jeśli sami czują się słabi w wierze, nawet jeśli sami zaniedbują swoje religijne praktyki, to dalej pozostają dla swoich dzieci najważniejszymi autorytetami. Od samych rodziców zależy, czy wykorzystają ten autorytet dla dobra dziecka czy przeciw dziecku. Ani ksiądz, ani animator, ani katecheta nie zastąpią rodziców. Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że jest to niemożliwe. Mogą jedynie pomagać. Dlatego przygotowaniem syna/córki, dla dobra ich samych, muszą zająć się rodzice. Podkreślamy to – rodzice. Ważny jest udział obojga rodziców. Metody, którymi powinni się posłużyć rodzice są dwie. Pierwsza to osobisty przykład. Druga to religijna rozmowa rodziców z dzieckiem. Sprawa dawanego przykładu jest jasna. Wielu rodziców może mieć jednak trudności w religijnej rozmowie z dziećmi. Może nigdy tego nie robili, może czują zawstydzenie, może niepewność, nie wiedząc jak to zrobić. Dlatego chcemy wesprzeć rodziców, ale nigdy zastąpić.
Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata (u którego należy wykazać się dostateczną wiedzą dotyczącą darów Ducha Świętego i tzw. Małego Katechizmu). Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
2. Sumienne przystępowanie do Sakramentów: Eucharystii (w niedzielę, święta, wyznaczone dni) i Pojednania (raz w miesiącu). Kandydat sam w swoim sumieniu podpisuje uczestnictwo/przystąpienie do sakramentu. Indeks uczestnictwa w życiu sakramentalnym kandydat prowadzi w Zeszycie kandydata do Bierzmowania
3. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
4. Obecność na wszystkich wymaganych spotkaniach w małych grupach oraz nabożeństwach (ewentualna nieobecność np. choroba usprawiedliwiona pisemnie przez rodziców w ciągu maksymalnie 14 dni u ks. opiekuna) Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu w małej grupie powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok.  
5. Pozytywna zgoda animatora (który rozpoznaje znajomość i zrozumienie przez kandydata ważności i wielkości Sakramentu Bierzmowania) Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego, używanie telefonu komórkowego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
6. Wszystkie zadania domowe (wśród nich życiorys wybranego patrona klasa VIII),kandydat wykonuje w Zeszycie kandydata do Bierzmowania. 

7.  Wyciąg z aktu chrztu - jeśli chrzest był poza parafią (do końca listopada klas VIII) 

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

