
 
 

Zgłoszenie kandydata do Bierzmowania 
(czas złożenia: do 11 października 2020 r.) 

 

imię i nazwisko kandydata  

dokładny adres  
zamieszkania 

 

telefon kandydata  

data i miejsce urodzenia  

parafia chrztu   

 
 
Szkoła: 

o  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim 

o  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim 

o  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim 

o  inna: …………………………………………………….. 

 
Parafia zamieszkania: 

o  Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim 

o  inna  (wraz z dostarczeniem niniejszego zgłoszenia wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii zamiesz- 
       kania na przyjęcie sakramentu Bierzmowania poza parafią).  
 
 
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: …………………………………………………….............................................. 
Telefon do rodziców ……………….............................................................................................................................. 
Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne 
wymagania itp.) ……..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

 



PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
obowiązki i zasady 

 
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, reko-
lekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, spełnia-
jąca niżej wymienione obowiązki i zasady. 

 
Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnych lekcjach religii (kandydat dostarcza zaświadczenie o uczestnic-
twie w katechezie). 

2. Systematyczny i zaangażowany udział w comiesięcznych formacyjnych spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nie-
obecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Nieobecności nie trzeba usprawiedli-
wiać. W razie niepokonalnych trudności we wzięciu udziału w spotkaniu formacyjnym, po wyczerpaniu limitu dwóch 
nieobecności, kandydat jest zobowiązany poinformować księdza prowadzącego przygotowanie do Bierzmowania  
o przyczynie swojej nieobecności. Można zrobić to w dowolny sposób.  

3. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np. rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie in-
nym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony, o czym zostaną poinformowani rodzice. 
Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu. 

4. Kandydat powinien wykazać się znajomością podstawowych modlitw oraz wiedzą na temat Bierzmowania. Dokonuje 
się to zasadniczo na lekcjach religii w szkole. 

5. Kandydat jest zobowiązany do przeżycia rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. 

6. Kandydat otrzymuje „WIZYTÓWKĘ CHRZEŚCIJANINA”, która jest formą motywacji do uczestniczenia w Mszach 
Świętych, nabożeństwach, spowiedzi, spotkaniach formacyjnych. Brak większej liczby hologramów może spowodo-
wać odłożenie Bierzmowania na następny rok. Po zapełnieniu wizytówki hologramami kandydat oddaje ją księdzu 
prowadzącemu przygotowanie do Bierzmowania i otrzymuje kolejną.  

7. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 

 
 

Deklaracja kandydata: 
Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej  
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Znam obowiązki 
oraz zasady dotyczące przygotowania i wyrażam zgodę na 
ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konse-
kwencji niewypełnienia obowiązków lub złamania zasad.  
 

……………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

 

 
 

Deklaracja rodziców: 
Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc na-
szemu dziecku w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmo-
wania. Zapoznaliśmy się oraz akceptujemy obowiązki i za-
sady dotyczące formacji do Sakramentu Bierzmowania. 
 
 

……………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 



  

 

 


