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1) Obecność na wszystkich wymaganych spotkaniach w małych i dużych grupach
oraz nabożeństwach (ewentualna nieobecność np. choroba usprawiedliwiona
pisemnie przez rodziców w ciągu maksymalnie 14 dni u ks. opiekuna)
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2) Wszystkie zadania domowe (wśród nich życiorys wybranego patrona),
streszczenia wszystkich spotkań zamieszczone w Zeszycie kandydata do
Bierzmowania
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3) wyciąg z aktu chrztu - jeśli chrzest był poza parafią (do końca listopada.)
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4) pozytywna zgoda animatora (który rozpoznaje znajomość i zrozumienie przez
kandydata ważności i wielkości Sakramentu Bierzmowania) i katechety (u
którego należy wykazać się dostateczną wiedzą dotyczącą darów Ducha
Świętego i tzw. Małego Katechizmu)
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5) pozytywna opinia o kandydacie jako wyznawcy Chrystusa świadomym swej
wiary i wynikających z niej aspektów; otrzymanie oceny z zachowania wyższej
niż ocena nieodpowiednia (ostateczna decyzja należy do kapłana po
indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji osoby)
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6) pozytywna ocena z religii – co najmniej dopuszczająca
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7) sumienne przystępowanie do Sakramentów: Eucharystii (w niedzielę, święta,
wyznaczone dni) i Pojednania (raz w miesiącu) potwierdzone przez parafię.
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