
ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  
w parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie 

Sakrament Bierzmowania, to szczególny Dar Ducha Świętego, który wyciska na 
duszy chrześcijanina niezatarte znamię. Zatem, przygotowanie do przyjęcia tego 
sakramentu jest bardzo ważne, a ci, którzy chcą przystąpić do bierzmowania, mają być 
gotowi na przyjęcie tak wielkiego Daru. Znakiem intencji kandydata pragnącego 
przystąpić do bierzmowania jest wiara w Chrystusa oraz warunki, które pomogą 
kapłanom  odczytać jego motywacje.  

1. Katechezy dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbywają się dwa razy 
w miesiącu po Mszy Świętej o godz. 1800. Obowiązkiem Kandydata jest 
uczestniczyć w tej Mszy Świętej, po której jest spotkanie. Gdyby zaistniała 
konieczność zmiany terminu spotkania Ksiądz prowadzący poinformuje o tym 
Młodzież. 

2. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Każdą nieobecność usprawiedliwia 
Rodzic osobiście w obecności Kandydata u Księdza Opiekuna w terminie do 2 
tygodni. Dwie nieobecności nieusprawiedliwione skutkują usunięciem z listy 
Kandydatów po upływie dwóch tygodni od daty ostatniej nieobecności. 

3. W okresie przygotowania do Bierzmowania, Kandydaci co miesiąc przystępują 
do spowiedzi. Spowiedź potwierdzają podpisem spowiednika. Świadectw 
(podpisów) o comiesięcznej spowiedzi powinno być  co najmniej 12. 

4. Podrobiony podpis księdza dyskwalifikuje z dalszego przygotowania 
do Bierzmowania.  

5. Kandydata obowiązuje odpowiednia postawa (zachowanie), wyrażająca to, 
iż Kandydat pragnie świadomie i dobrowolnie przyjąć Sakrament Dojrzałości 
Chrześcijańskiej. Stąd kandydaci zoobowiązują się do uczestnictwa w każdą 
niedzielę we Mszy Świętej oraz w nabożeństwach: Różańcowych, Roratach, Drodze 
Krzyżowej. 

6. Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania kończy się egzaminem 
dopuszczającym (parafialnym) u księdza prowadzącego oraz diecezjalnym przed 
Księdzem Dziekanem Niestawienie się na któryś z egzaminów skutkuje 
niedopuszczeniem do Sakramentu.  

7. Niedostosowanie się do wyżej wymienionych zasad dyskwalifikuje Kandydata. 
8. Kandydat zawsze ma prawo odwołać się do Księdza Proboszcza. 

Aby kandydat został wpisany na listę wypełnia wszystkie punkty formularza! 
I. Jeżeli był ochrzczony w innej parafii, niż parafia Bożego Ciała i Matki Bożej z 

Lourdes – przynosi świadectwo chrztu. 
II.Każdy kandydat przynosi indeks formacji młodzieży – do bierzmowania. Indeks Musi 

zawierać: - zdjęcie, wypełnione wszystkie dane (str. 3), wpisane wszystkie oceny z 
katechezy, które uzyskał w szkole 

III.Przynosi i składa wypełniony formularz, podpisany przez rodziców oraz przez siebie 
Ta część zostaje w domu Kandydata 

Lp.……… 
Formularz Kandydata  

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zapoznanie się z treścią zasad, wypełnienie 
formularza, podpisanie i zgłoszenie się u ks. opiekuna.  

Zapoznałem się z zasadami obowiązującymi kandydatów do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania w parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie. 

Imiona

Nazwisko

Data i miejsce 
urodzenia
Parafia chrztu, data – 
dołączyć świadectwo 
chrztu

Imiona rodziców 
kandydata

Nr tel. do rodziców

Nr tel. kandydata

Adres 
zamieszkania

Nazwa szkoły, do 
której uczęszcza

Ile spowiedzi w 
Indeksie

Zgoda z parafii 
macierzystej: 

Data 

………………

Podpis Kandydata 

……………………

Podpis Rodzica 

………………

Podpis księdza 

………………

Tu odciąć


