
 
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania – par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
 
Nazwisko:                       
 

Imiona:                       
 
Data urodzenia:          dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….…….. 
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………….. 
Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………................................... 
Telefon kandydata (jeśli posiada): …………………………………………………………………............................... 
Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) …………………………………................................. 
Parafia zamieszkania: ……………………………………………………………………………................................... 
(Jeżeli kandydat należy do innej parafii należy załączyć także zgodę swojego proboszcza  na przygotowanie  do sa-
kramentu poza swoją parafią.) 
Dokładna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….. Klasa: …………..... 
Imię i nazwisko katechety: ………………………………………………………………………….............................. 
Parafia i rok Chrztu: ............................................................... dołączam metrykę chrztu  tak  nie (proszę podkreślić) 
Parafia i rok I Komunii: ................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………... telefon …………………... 
oraz ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata) ................................................................................ 
Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne 
wymagania, dawne nazwisko) ........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
(Dla rodziców) W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata: (proszę zakreślić wybór i uzupełnić dane): 
Proszę o SMS  na numer:  

Proszę o telefon (ew. poczta głosowa)  na numer:  

Proszę o e-mail  na adres:  
Nie trzeba zawiadamiać, dziecko 
wszystko mi powie   

 
Deklaracja kandydata: 
Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygoto-
wującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowa-
nia. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami 
dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) 
i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się 
także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie 
wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.  
 
……………………………………………. 
(czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców: 
Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się 
pomóc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych 
warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i za-
sadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) 
oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnie-
niem obowiązków lub złamania zasad. 
 
 
……………………………………………. 
(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 
 

uwagi:  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



 

Zasady przygotowania do bierzmowania  
w parafii św. Teresy w Siedlcach: 

1. Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien dokonać 
zgłoszenia do końca września w kancelarii parafialnej, bądź osobiście 
oddać formularz zgłoszenia do o. Bartosz. W momencie zgłoszenia 
jest zobowiązany dostarczyć akt chrztu (jeśli nie był chrzczony w pa-
rafii św. Teresy), zgodę na przyjęcie sakramentu bierzmowania od 
proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie mieszka na terenie para-
fii św. Teresy). 

2. Szczególnym czasem w przygotowaniu do sakramentu jest Msza św. 
W trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00. Uczestniczymy w niej w 
miarę możliwości z rodzinami.  

3. Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania w małych grupkach. 
Terminy ustala szef grupy i informuje członków grupy. 

4. Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w życiu parafii wg 
otrzymanego indeksu kandydata do bierzmowania. 

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dobrą z religii na zakoń-
czenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji 
religii i na spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygo-
towań do bierzmowania.  

6. Przygotowanie intelektualne oceniane jest jednym egzaminem w po-
łowie przygotowania z Dziejów Apostolskich i pierwszych 50 pytań 
katechizmu oraz kończą się egzaminem przed reprezentantami bisku-
pa. Na egzaminie wymagana jest znajomość odpowiedzi na pytania ze 
wskazanego materiału z katechizmu.   

7. Dla usprawnienia przygotowania kontaktujemy się poprzez wiadomo-
ści sms oraz dostępna jest grupa na facebooku, w której będą podawa-
ne aktualności dot. przygotowania kandydatów. 
 
W razie pytań proszę o kontakt osobisty lub mailowy:  
bartoszkoslik@gmail.com 

 


