
ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO BIERZMOWANIA  

ROK FORMACYJNY 2020/2021 
 
 
 
Imiona i nazwisko kandydata:……………………………………………………………………………… 
 
Telefon kandydata: ……………………………… Telefon  rodzica: …………………………………………. 
 
Parafia zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa szkoły, klasa: …………………………………………………………………………………………... 
 
E – mail kandydata: ……………………………………………………………………………………………. 
 
E – mail rodzica:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Informacje o kandydacie, które mogą być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, specjalne 
 
potrzeby itp.):…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. 

Zapoznałem się z Programem Przygotowań (na kolejnej stronie) i akceptuję go. Zgadzam się także na 

przyjęcie konsekwencji związanych z niewypełnieniem obowiązków lub złamania zasad. 

 
 

…………………………………………………. 

(data i czytelny podpis kandydata) 
 
 
 
 
Deklaracja rodziców: 

Jako rodzice (opiekunowie) pomożemy naszemu dziecku w spełnieniu powyższych warunków. 

Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na kolejnej stronie) oraz 

konsekwencjami związanymi z niewypełnieniem obowiązków lub złamania zasad. 
 
 

……………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodziców/Opiekunów) 



PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PARAFIA ŚW. O. PIO 

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza 

Święta, regularne przystępowanie do sakramentów spowiedzi i Komunii Świętej, codzienna modlitwa), żyjąca 

zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do tego sakramentu. 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata (zazwyczaj przypadające na siódmą i ósmą klasę 

szkoły podstawowej). Kandydaci starsi niż klasa VII, którzy do tej pory nie brali udziału w przygotowaniach 

zapisywani są na 1 rok przygotowań. Zgłoszenia dla kandydatów, którzy rozpoczną formację w październiku 2020, 

trwają do końca września 2020 i odbywają się wyłącznie w parafii. Zapisy po tym terminie traktowane będą jako 

zapisy na kolejny rok. 

 

Kandydat do Bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 

 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przystąpienie 

przez kandydata do sakramentu Bierzmowania. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny 

rok.  
2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. 

Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. 

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. W ciągu całego roku kandydat 

może mieć maksymalnie trzy nieobecności, które musi nadrobić. Uczestnicy w uzgodnieniu ze swoim 

animatorem biorą udział w tym samym spotkaniu w terminie dodatkowym.  
4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniach (np. rozmowy nie związane z tematem, zabawa  

telefonem, niesłuchanie poleceń prowadzącego itp.) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jak 

nieobecność na spotkaniu. 
5. II rok przygotowań kończy indywidualna rozmowa kandydata z animatorem podczas której kandydat 

może zostać zapytany o treści przerabiane podczas spotkań, wyznaczone treści z Małego Katechizmu, a także 

o to kim dla niego jest Jezus Chrystus oraz dlaczego chce przyjąć sakrament Bierzmowania. 

 
6. Podczas całego cyklu przygotowań kandydat bierze udział w:  

a. Comiesięcznych spotkaniach w małych grupach (od października, I rok do czerwca, II rok do maja). 

Terminy tych spotkań ustalają i przekazują grupie animatorzy. Spotkania trwać będą maks. 1,5h.  
b. Dodatkowych formach formacji  

(Spotkania formacyjne z księdzem, wspólne spotkania modlitewne dla całego rocznika przygotowań)  
c. Wyjazdowych jednodniowych dniach skupienia  

dla kandydatów I i II roku (termin zostanie podany). 
 

7. Koszt dnia skupienia to 50 zł (obejmuje dojazd, wyżywienie). Dodatkowo przed samym Bierzmowaniem 

zebrane zostanie 15zł na pamiątki, kwiaty dla ks. biskupa itp. W razie problemów z wpłaceniem tej kwoty 

kandydat może zwrócić się o pomoc do księdza prowadzącego przygotowania lub animatora. Podane koszty 

są orientacyjne. 

 

8. Kandydaci z II roku przygotowań zobowiązani są dostarczyć odpis aktu chrztu i opinię katechety do końca 

marca swojemu animatorowi. 

 

9. Osoby zaangażowane w parafii mogą być zwolnione z niektórych form przygotowań. Propozycja zwolnienia 

nie wychodzi od kandydata, ale od księdza prowadzącego przygotowania (może być na wniosek animatora). 

 

10. Dobro duchowe kandydata jest najważniejsze podczas przygotowań. 
 



11. RODO – SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Szanowni Państwo, 

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(określane popularnie jako „RODO”). Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ujednolicenie zasad 

przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Parafia pw. św. o. Pio z Pietrelciny w Poznaniu, ul. 

Wańkowicza 2a, 60-461 Poznań. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji przygotowań do Bierzmowania 

w naszej parafii oraz prowadzenia działalności duszpasterskiej w parafii. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby 

upoważnione przez Administratora tylko i wyłącznie do wypełniania opisanych celów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
 

 

Zapoznałem/łam się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z nimi. 

 

……………………………………………… …………………………………………………….. 

 data i podpis kandydata do Bierzmowania data i podpis rodzica/ opiekuna kandydata 
 


