
 

 
 
 
 
 
 

Deklaracja kandydata do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania 

Ja (imię) ……………………...…. (nazwisko)……………………..……. oświadczam, że chcę przystąpić do 

Sakramentu Bierzmowania w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie. 

Chcę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących 

warunków: 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie.   

2. W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.  

(Msze Św. dla młodzieży o godz. 18.00) 

3. Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty. 

4.  Zaliczać obowiązujący materiał z Katechizmu. 

5. Systematycznie brać udział w Mszach Świętych, spotkaniach w grupach wyznaczonych przez księdza jak 

również w rekolekcjach, wyjazdach zaplanowanych w ramach formacji.  

6. Usprawiedliwieniu podlegają wyłącznie nieobecności powodowane chorobą lub sytuacją losową.  

W ciągu pięciu dni nieobecność może usprawiedliwić telefonicznie rodzic lub opiekun prawny  

u ks. Dawida (694 203 100), przekroczenie pięciu dni powoduje brak możliwości usprawiedliwienia. Trzy 

nieusprawiedliwione nieobecności powodują wykreślenie z listy. 

6. W miarę możliwości brać udział w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), 

rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych i czerwcowych. 

7. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach. 

8. Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga. 

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z 

listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 

data: ……………………………….             

Podpis kandydata:………………………………………… 

 

         PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  

               W ORNECIE 

 



Oś wiadczenie Rodzico w 

 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych 

warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania oraz 

konsekwencjami związanymi z niewypełnieniem obowiązków lub złamaniem zasad.  

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka (Ustawa 

o ochronie danych osobowych(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); Ustawa o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)    

  

…………………………………………….. …..…….(data, czytelny podpis rodziców/opiekunów)  

 Dane Kandydata: 

1.Nazwisko…………………………………………………………………………………………… 

2.Imię………………………………………………………………………………………………… 

3.Szkoła………………………………………………………………………………………………. 

4.Klasa………………………………………………………………………………………………… 

5.Miejsce zamieszkania 

(adres)………………………………………………………………………... 

6.Numer telefonu (własny): 

…………………………………………………………………………… 

7. Numer telefonu 

rodzica/opiekuna…………………………………………………………………… 

8.e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

9.Data urodzenia………………………………………………………………………………………. 

10. Parafia Chrztu Świętego………………………………………………........................................ 

- W terminie wyznaczonym przez ks. Dawida należy dostarczyć wyciąg Chrztu z parafii,  

w której kandydat był ochrzczony. 

- Kandydatów prosimy o dołączenie do grupy na Fb: Bierzmowani Orneta 

- Deklaracje składamy do 22 września w zakrystii po Mszy św. lub bezpośrednio do ks. Dawida.      

                      Ks. Dawid Szczepkowski 

           tel. kontaktowy 694 203 100 


