
 

Zgłoszenie kandydata do bierzmowania 
 
Nazwisko:                       

 

Imiona:                       

 

Data urodzenia:          dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….…….. 

Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………................................... 

Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) …………………………………................................ 

Parafia zamieszkania: ……………………………………………………………………………................................. 

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:  

Proszę o wysłanie listu  na adres:  

Nie trzeba zawiadamiać, dziecko 

wszystko mi powie 
  

 

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowu-

jącej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczą-

cymi przygotowania (na odwrocie) i wyrażam zgodę 

na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie 

konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obo-

wiązków lub złamania zasad.  

 

……………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców: 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się po-

móc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych wa-

runków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami 

dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) oraz kon-

sekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obo-

wiązków lub złamania zasad. 

 

 

……………………………………………. 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 

uwagi:  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 



Pieczęć parafii  
Zgoda na Bierzmowanie poza parafią zamieszkania 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na bezpośrednie przygotowanie i Bierzmowanie w para-

fii św. Zygmunta w Płocku  

dla   

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

zamieszkałego na terenie mojej parafii. 
 

pieczęć            

______________________                                              _____________________________ 

Miejscowość, data      Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczęć Parafii 

 
AD SACRA 

 
 

Rok i numer księgi chrztów  
(Annus et numerus libri baptizatorum) 

Imię (imiona) i nazwisko  

(Nomen, cognomen) 

Imiona rodziców  
(Nomen patris, nomen matris, nata) 

Data i miejsce urodzenia  
(Dies nativitatis et locus nativitatis) 

Data i miejsce Chrztu   
(Dies et locus baptismi) 

Zgodność z księgą chrztów stwierdzam 
Concordat cum libro baptizatorum 

 
 

L.S 
 

Proboszcz (Parochus) 
 
___________________ 
Miejscowość i data 

 

 



 

Zasady przygotowania do bierzmowania  
w parafii św. Zygmunta w Płocku 

 
1.    Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien dokonać zgło-

szenia do 31 października. W momencie zgłoszenia jest zobowiązany dostarczyć 

akt chrztu (jeśli nie był chrzczony w parafii św. Zygmunta), zgodę na przyjęcie 

sakramentu bierzmowania od proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie 

mieszka na terenie parafii św. Zygmunta). 

 

2.    Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 

świętej o godzinie 11:30 

 

3.    Kandydat jest zobowiązany do: 

      * uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych 

      * co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej 

      * coniedzielnych mszach świętych 

      * spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca 

      * udziału w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych 

 

4.    Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i na-

bożeństwach. Nieobecność na 3 spotkaniach formacyjnych z rzędu będzie skut-

kowała zakończeniem przygotowań i nieotrzymaniem sakramentu. 

 

5.    Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakoń-

czenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na 

spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania. 

 

6.    Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajo-

mość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza. Odpowiedzialnym za przy-

gotowanie do bierzmowania jest ks. Marcin Lipiński, e-mail: mar-

cin.diecezjaplocka@gmail.com 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych ze zgłoszenia, 

przez parafię katedralną w Płocku przy przygotowywaniu bierzmowa-

nia. 
 

 

……………………………………………….. 

data i podpis   


