deklarację należy dostarczyć na Mszę świętą inaugurującą
bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
w niedzielę, 3 października 2021 r. o godz. 12.00

deklarację należy dostarczyć na Mszę świętą inaugurującą
bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
w niedzielę, 3 października 2021 r. o godz. 12.00

DEKLARACJA KANDYDATA

DEKLARACJA KANDYDATA

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

imię i nazwisko

imię i nazwisko

adres zamieszkania

adres zamieszkania

telefon kandydata

telefon kandydata

telefon rodzica/opiekuna

telefon rodzica/opiekuna
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o inna (wraz z dostarczeniem niniejszej deklaracji wymagana jest pisemna
zgoda proboszcza parafii zamieszkania na przyjęcie sakramentu
Bierzmowania poza parafią).
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O ś w i a d c z a m, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania
w Rzymskokatolickiej Parafii św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim.
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Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się
do wypełnienia następujących warunków:
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1.
2.
3.
4.

Uczestniczenie w każdą niedzielę i święta nakazane we Mszy świętej.
Regularnie przystępowanie do Sakramentu Pokuty.
Sumienne i aktywne uczestniczenie w szkolnych lekcjach religii.
Uczestniczenie w nabożeństwach różańcowych (październik), rekolekcjach
wielkopostnych, Drodze Krzyżowej.
5. Systematyczne uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych
dla Kandydatów do Bierzmowania.
6. Posiadanie „Wizytówki Chrześcijanina”, która jest formą motywacji do uczestnictwa w Mszach świętych, nabożeństwach, spotkaniach formacyjnych i zbieranie
hologramów (po zapełnieniu wizytówki hologramami kandydat oddaje wizytówkę
księdzu prowadzącemu przygotowanie do Bierzmowania i otrzymuje kolejną;
po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania „wizytówki” wrócą do właściciela).
Jestem świadomy, że konsekwencją lekceważenia powyższych warunków może być
wykluczenie mnie z listy kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
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…………………………………………….
podpis kandydata
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Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w przygotowaniu
do Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się oraz akceptujemy obowiązki i zasady dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w przygotowaniu
do Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się oraz akceptujemy obowiązki i zasady dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

…………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

