SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 1285, naucza: „Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i
Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przez Sakrament Bierzmowania
ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób
jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i
uczynkiem oraz do bronienia jej”.
ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO BIERZMOWANIA 2016
(zgłoszenie wypełniamy czytelnie, drukowanymi literami i składamy 1 października 2015 o 17.00)
NAZWISKO1…………………………………………………..pesel.……………………………........
Imię………………………………………………..drugie imię………………………………….……..
Imię z Bierzmowania (propozycja)………………………………………………………………………
Gimnazjum w Orłowcu lub……………………………………….klasa III………………….…………
Adres zam.: kod:……………………….……………….ul…….……………………………nr……...…
Tel. kom. kandydata(i) ………………………..e-mail………………………………..…………………
Data urodzenia……………………. miejsce urodzenia…………………………………………………
Data chrztu …………………...parafia Chrztu 2…………….……………………………………………
Akt Chrztu nr i rok………………………………………….(ochrzczeni w Orłowcu są z tego zwolnieni)
Nazwisko, imiona świadka bierzmowania….…………………………………………………………….
Nazwisko, imiona ojca3………………………………………………………………………… ……....
Nazwisko, imiona matki4,…………………………………………………………..zd………..…………
Tel. kom. ojca………………………...e-mail5………………………………………………………..…
Tel. kom. matki………………………e-mail…………………………………………………………….
Adres rodzica (o ile jest inny niż dziecka)………………………………………………………………..
Rodzaj, data, parafia ślubu6……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
DEKLARACJA KANDYDATA
(deklarację kandydat(a) składa 1 października 2015, na Mszy św. o 17.00)

JA………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że pragnę przygotować się do Sakramentu Bierzmowania w Parafii Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach-Orłowcu i przyjąć go w parafii wyznaczonej przez Księdza
Arcybiskupa Wiktora Skworca.
1

Jeżeli kandydat nosi inne nazwisko, niż to pod którym widnieje w księdze chrztów, to jest to najlepsza okazja, by dokonać zmiany tego
zapisu, przedkładając w parafii Chrztu odpis z USC z adnotacją (sentencją Sądu) na odwrocie, że nazwisko zostało zmienione.
2
Kandydaci ochrzczeni w Parafii M.B. Uzdrowienia Chorych nie potrzebują żadnych zaświadczeń. Pozostali przedkładają pamiątkę
Chrztu lub świadectwo Chrztu z parafii, w której kandydat do Bierzmowania został ochrzczony. Termin do 17 listopada br.
3
Wpisać te dane, które kandydat ma w aktualnym akcie urodzenia.
4
Jeżeli matka nosi inne nazwisko niż kandydat(a) i pozostaje w innym związku, to proszę te dane napisać na osobnej kartce.
5
Telefon kontaktowy jest bardzo potrzebny, e-mail pomoże w przekazywaniu informacji o spotkaniach rodziców z proboszczem, a także
do poinformowania rodziców jak ich dziecko wypełnia swoje zobowiązania, czy uczęszcza na spotkania formacyjne.
6
Takie zgłoszenie jest okazją do uzupełnienia danych w Kartotece Rodzinnej. Jako Wasz Duszpasterz za tę uprzejmość dziękuję. Co roku
przy tej okazji udaje się sanować, czyli doprowadzić takich rodziców bez przeszkody kanonicznej do sakramentu małżeństwa.

DEKLARACJA RODZICÓW (opiekunów)
( deklarację rodzice składają 9 listopada 2015 (poniedziałek) na spotkaniu po Mszy św. o 17.00)

My Rodzice (opiekunowie) kandydata do Bierzmowania:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ojca (opiekuna)- podać w mianowniku, drukowanymi literami)

………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko matki (opiekunki) - podać w mianowniku, drukowanymi literami)

wypełniając rodzicielskie zobowiązania, złożone uroczyście na Chrzcie Świętym, że: „wychowamy
nasze dziecko w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył
Jezus Chrystus”7.
w przeddzień liturgicznego wspomnienia błogosławionej Karoliny Kózkówny - 9 listopada
2015 roku (poniedziałek), o godz. 17.30, podczas uroczystego nabożeństwa - inauguracji,
zgłaszamy naszego syna/córkę:

……………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata(i) - podać w mianowniku, drukowanymi literami)

na formację do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Zapoznaliśmy się z wymogami, jakie Kościół stawia kandydatom do Bierzmowania oraz
akceptujemy powyższe warunki.
Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko
modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z proboszczem ks. Stanisławem
Juraszkiem oraz katechetą – prefektem ks. Dariuszem Szmidtem, uczestnicząc w spotkaniach
formacyjnych.

podpis ojca (opiekuna)

7

Obrzędy Chrztu Świętego wg Rytuału Rzymskiego.

podpis matki( opiekunki)

WARUNKI PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w 2016 roku
Pragnąc dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu zobowiązuję się do wypełnienia
następujących warunków:
 w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej, poświadcza to podpis kapłana
lub katechety w indeksie, w żadnym wypadku rodzica;
 regularnie tj. co miesiąc przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania w pierwsze czwartki
miesiąca o godz 16.30 (terminarz spotkań w załączeniu), zawsze z indeksem do wpisu;
 systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach - wyznaczonych przez
Księdza Proboszcza oraz Księdza Katechetę. Będą to wyznaczone pierwsze czwartki o godz. 17.00;
 sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć przed Katechetą, a następnie
przed Księdzem Proboszczem obowiązujący materiał z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK);
 uczestniczyć – w miarę możliwości - w nabożeństwach majowych, różańcowych, natomiast
obowiązkowo w rekolekcjach wielkopostnych i Drodze Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu
po Mszy św. wieczornej;
 odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na religii;
 w sposób godny, w odpowiednim stroju przystąpić do Sakramentu Bierzmowania.
Wszędzie będę się starał(a) być świadkiem wiary w Pana Boga.
Ja Kandydat(ka) oraz moi Rodzice jesteśmy świadomi tego, że konsekwencją zlekceważenia
powyższych warunków może być wykluczenie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
Kandydat(ka) składa ofiarę - jałmużnę (50 zł.) na „Stypendium im. bł. Emila Szramka”,
przeznaczone dla zdolnej młodzieży, ale z ubogich rodzin. Dobrze byłoby odłożyć to ze swoich
oszczędności. Kandydaci z bardzo biednych rodzin zostają z tego obowiązku zwolnieni.
Decyzję o dopuszczeniu kandydata(ki) do przyjęcia Sakramentu podejmuje Ksiądz Proboszcz
po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem. Egzamin przed Księdzem Proboszczem
odbywa się tydzień po egzaminie szkolnym, w obecności przynajmniej jednego rodzica, w salce na
probostwie. Obejmuje weryfikację wiadomości, a przede wszystkim postawę podczas przygotowania,
w tym bardzo ważna jest frekwencja i udział w sakramentach. Dowodem tej postawy jest m.in.
prowadzony „Indeks Kandydata do Bierzmowania”. Wpisów do indeksu dokonuje kapłan lub
katechetka, w żadnym wypadku rodzic.
Rydułtowy, w święto św. Mateusza, Apostoła, 21 września 2015 roku

podpis kandydata(i)

SPOTKANIA FORMACYJNE dla BIERZMOWAŃCÓW
2015/2016
Obecność obowiązkowa ! (zawsze z indeksami)
I Czwartek września
I Czwartek paź-ka
I Czwartek listopada
I Czwartek grudnia
I Czwartek lutego
I Czwartek marca
Wielki Piątek (kw-ń.)
Wielka Sobota (kw-ń)
I Czwartek kwietnia
I Piątek maja
I Piątek czerwca

03.09.2015
01.10.2015
05.11.2015
03.12.2015
04.02.2016
03.03.2016
25.03.2016
26.03.2016
31.03.2016
05.05.2016
02.06.2016

godz 16.30 Spowiedź św.
godz 16.30 Spowiedź św.
godz 16.30 Spowiedź św.
godz 16.30 Spowiedź św.
godz 16.30 Spowiedź św.
godz 16.30 Spowiedź św.
godz 15.00 Spowiedź św.

17.00 Msza Święta z konferencją
17.00 Msza Święta z konferencją
17.00 Msza Święta z konferencją
17.00 Msza Święta z konferencją
17.00 Msza Święta z konferencją
17.00 Msza Święta z konferencją
18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku
19.00 Ceremonie Wielkiej Soboty
bez Spowiedź św.
17.00 Msza Święta z konferencją
godz 16.30 Spowiedź św. 17.00 Msza Święta z konferencją
godz 16.30 Spowiedź św. 17.00 Msza Święta z konferencją

W październiku mamy Nabożeństwo Różańcowe o godz 16.30
W maju mamy Nabożeństwo Majowe o godz 17.30
Droga Krzyżowa w każdy piętek Wielkiego Postu o 17.30 (po Mszy św. wieczornej)

SPOTKANIA FORMACYJNE dla RODZICÓW
Obecność obowiązkowa!
Poniedziałek
21 września 2015 godz 17.30 (po Mszy św.) – spotkanie organizacyjne
Poniedziałek
09 listopada 2015 godz 17.30 (po Mszy św.) – uroczyste zgłoszenie kandydata
Rekolekcje parafialne: 13 marca 2016 – niedziela, 14 marca 2016 – poniedziałek, 15 marca 2016 – wtorek,
16 marca 2016 – środa: godz. 17.00 Msza Św. 17.30 nauka rekolekcyjna.
Egzamin z udziałem rodziców (obowiązkowo musi być jeden z rodziców):
Poniedziałek
09 maja 2016 od 16.00 – 20.00 – I grupa
Wtorek
10 maja 2016 od 16.00 – 20.00 – II grupa
Co 5-6 minut jedna osoba. Wpisać się na listę, żeby nie czekać!
Poniedziałek
02 czerwca 2016 godz 17.00 podsumowanie przegotowania do Bierzmowania.
Termin Bierzmowania ustala Arcybiskup. Znany będzie zapewne po Wielkanocy.

