
DEKLARACJA KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
 
 

 Ja, (imię i nazwisko)  ......................................................................................................................................................  
Oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
w Olsztynie.  
 
 
Obowiązki i zasady:  
  

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie.  
2. Przygotowanie trwa rok . Rozpoczyna się w połowie klasy 7, kończy w połowie klasy 8. Przewidziana ilość katechez 

w tym czasie- 6 + wyjazdy zaplanowane w ramach formacji. 
3. Wszystkie spotkania  są obowiązkowe. Usprawiedliwieniu podlegają  wyłącznie nieobecności  powodowane  

chorobą  lub  sytuacją  losową.  W  ciągu  pięciu  dni  nieobecność  może  usprawiedliwić  telefonicznie  rodzic 
lub  opiekun prawny  u ks. Krystiana Stęcel (504-626-281).  Dwie nieusprawiedliwione nieobecności powodują 
wykreślenie z listy. 

4. Od kandydata wymaga się odpowiedniego zachowania na Mszy Św. oraz katechezie. Podczas spotkań obowiązuje 
zakaz korzystania z tel. komórkowych.     

5.  Kandydat         powinien        wykazać        się     znajomością     pytań    z katechizmu dla Kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania. Obowiązkowe zaliczenie materiału odbywa się  na katechezie w szkole.   

6. Kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w Eucharystii w każdą niedzielę i święta nakazane.  
7.   Potrzebne dokumenty:  

- pozwolenie  na    bierzmowanie  poza parafią zamieszkania  (wymagane dla osób  z poza Parafii Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej w Olsztynie. ) 

- metryka  chrztu  (w  przypadku,  gdy  chrzest  nie  był  przyjmowany  w Parafii Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej w Olsztynie). Zobowiązuję się dostarczyć do ks. Krystiana do końca grudnia.   

 
 
 

 .............................................................  
    (podpis kandydata do Sakramentu Bierzmowania) 

 
 

    
  



 
Harmonogram spotkań będzie podawany na bieżąco na katechezie w szkole i w ogłoszeniach 
parafialnych. 
 
Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania jest ks. Krystian Stęcel. 
    
 DANE KANDYDATA :   
 

Imię i nazwisko:  .............................................................................................................................................................  

Nazwa szkoły i klasa:  .....................................................................................................................................................   

Adres zamieszkania:  ......................................................................................................................................................    

Telefon do rodziców/opiekunów prawnych: .................................................................................................................  

Telefon kandydata:  .......................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia:  ..............................................................................................................................................  

Parafia chrztu:  ...............................................................................................................................................................  

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.    
 

Osoby zdecydowane prosimy nie czekać z zapisem. Wypełnioną i podpisaną deklaracje prosimy  
o dostarczenie do  10.04.2021 r. do  szkoły ( do pani Ani- woźnej),  lub Kancelarii Parafialnej lub skan 

deklaracji prosimy o przesłanie na pocztę parafii parafiadajtki@gmail.com 
 

 

 

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

                                                                                                      (czytelny podpis rodziców/opiekunów)   

 
 
 
 
 
 
   
 
 


