
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 

dla klasy ÓSMEJ 

1) Obecność na wszystkich wymaganych spotkaniach w grupach raz w miesiącu     
tj. wolontariat, dekoracje, liturgii, muzyczna, sprzątająca i katecheza do których 
dobrowolnie się zapisaliście  oraz nabożeństwach (ewentualna nieobecność np. 
choroba usprawiedliwiona przez rodziców w ciągu maksymalnie 14 dni u 
animatora lub ks. opiekuna) 

2) Streszczenia wszystkich spotkań oraz zadania (wśród nich krótki „życiorys” 
wybranego patrona), zamieszczone w Zeszycie kandydata do Bierzmowania 

3) wyciąg z aktu chrztu - jeśli chrzest był poza parafią (do końca listopada.) 

4) pozytywna zgoda animatora (który rozpoznaje znajomość i zrozumienie przez 
kandydata znaczenia Sakramentu Bierzmowania) i katechety (u którego należy 
wykazać się dostateczną wiedzą dotyczącą darów Ducha Świętego i tzw. Małego 
Katechizmu) 

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) 

6) pozytywna ocena z religii – co najmniej dopuszczająca 

7) sumienne przystępowanie do Sakramentów: 

 Eucharystii (w niedzielę, święta, wyznaczone dni) potwierdzone przez rodziców 

 Pojednania (raz w miesiącu) potwierdzone przez spowiednika. 

8) Dodatkowym elementem formacji duchowej może być wyjazd jednodniowy na 

dzień skupienia. Informacja o terminie wyjazdu zostanie przekazana z min. 

miesięcznym wyprzedzeniem. Koszty wyjazdu pokrywa uczestnik. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgadzam się na przygotowanie do sakramentu bierzmowania zgodnie  

z przedstawionymi wymaganiami.: 

 

 

 

 

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

           (podpis Rodziców)   (podpis kandydata)                      ( data) 
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