
PROŚBA RODZICÓW -  
BIERZMOWANIE W PARAFII NSJ WE WŁODAWIE W ROKU 2015 

 
Niniejszym proszę o przyjęcie mojego syna (mojej córki) jako kandydata do sakramentu 

bierzmowania. Jednocześnie zobowiązuję się wspierać moje dziecko radą, zainteresowaniem i 
modlitwą w tym ważnym dla niego czasie i współpracować z księdzem, odpowiedzialnym za 
przygotowanie, wypełniając tym samym zobowiązania podjęte w dniu Chrztu Świętego.  
 

          …………………..                                                           ……………………………………… 
                   (data)                                                                                       (podpisy rodziców) 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA: 
(WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI!)  

Dane dotyczące dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka.…………………………………………………………………………………… 

Gimnazjum nr……………………………………………………………………....Klasa…………........... 

Imię i nazwisko katechety: ………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia dziecka ....……………………………………………..………............................ 

Należę do parafii (podać nazwę i miejsce)…..………………………………………..……........................ 

Rok i parafia Chrztu Św. ………………………………..…...……………………....…….......................... 

Dane dotyczące rodziców: 

Imię matki: ……………………….………...…., imię ojca: ………………...………...……...…….…….. 

Adres zamieszkania………………………………………………………….……………………….……. 

Telefon kontaktowy do rodziców……………….......................................................................................... 

 
 

 

Informacje dla rodziców: 
 

1.Do bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie mają prawo przystąpić 
osoby ochrzczone, uczęszczające na katechizację, mieszkające na terenie naszej parafii. 

2.Warunkiem dopuszczenia kandydata do bierzmowania jest uczestniczenie w spotkaniach 
formacyjnych w kościele, uczestniczenie w życiu religijnym parafii, obecność na niedzielnych Mszach 
św., nabożeństwach, rekolekcjach, właściwa postawa moralna, dojrzałość w wierze i pragnienie 
przyjęcia darów Ducha św. w Sakramencie Dojrzałości Chrześcijańskiej. Ostatecznym kryterium 
będzie zdanie egzaminów z wiedzy religijnej. 

3.Kartę zgłoszeniową należy złożyć do 30 września 2014 r. w zakrystii. 
4.Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, rodzice 

dostarczają, wraz z kartą zgłoszeniową, ŚWIADECTWO CHRZTU dziecka z parafii, w której odbył 
się Chrzest św. 

5.Dzieci spoza naszej parafii mogą wziąć udział w przygotowaniu do bierzmowania tylko w 
wyjątkowych przypadkach (!), rozpatrywanych indywidualnie, jeśli dostarczą wraz z kartą 
zgłoszeniową POZWOLENIE  uczestniczenia w przygotowaniu od proboszcza ze swojej parafii oraz, 
pod koniec przygotowania, OPINIĘ od swojego katechety. 

6.Opłata za katechizm „You Cat” wynosi 25 zł (płatne do końca września br.), opłata za akcydensy, 
dekoracje, kwiaty i dar ołtarza, składany z racji bierzmowania, wynosi 100zł (płatne do końca roku 
2014 r.) 

7.Terminy kolejnych spotkań formacyjnych będą podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie 
internetowej: www.nsj.wlodawa.pl 

---TU ODCIĄĆ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 


