DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

DANE KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Ja, ………………………………………………………… oświadczam,
że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Katowicach (Tysiąclecie Dolne). Chcę dobrze przygotować się do
przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuję się:
 w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej,
 regularnie przystępować do sakramentu pokuty,
 systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach
przygotowujących do bierzmowania,
 sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,
 uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych,
 w miarę możliwości uczestniczyć w Triduum Paschalnym czy innych
nabożeństwach (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale,
majowe),
 odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.
Wszędzie będę starać się być świadkiem wiary w Boga.

Imię ………………………………………………………………………

…………………………………
podpis kandydata

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, stawianymi
kandydatom do bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za
wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko
modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w
ramach przygotowania do Bierzmowania.
………………………………………………
data i podpis rodziców (opiekunów)

Nazwisko …………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………
Data i parafia chrztu: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………
Imiona rodziców…………………………………………………………
Szkoła……………………………………………….……………………
Klasa ………… Nauczyciel religii ………………………………………
Ocena z religii uzyskana w roku szkolnym 2017/2018 …………………
Telefon/mail (do kontaktu) ………………………………………………
Uwagi:
1. Parafia zbiera i przechowuje dane zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Kościele katolickim” Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13.03.2018 r.
Dane zostaną wpisane do księgi osób przystępujących do bierzmowania,
ewentualnie posłużą do aktualizacji kartoteki parafialnej. Fakt
bierzmowania będzie również odnotowany w księdze chrztów.
2. Zgłoszenie należy przynieść na spotkanie rodziców.
3. Kandydaci ochrzczeni poza parafią Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach proszeni są o dostarczenie
świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu najpóźniej do końca
grudnia 2018 r.
4. Kandydaci mieszkający poza tutejszą parafią proszeni są o dostarczenie
zgody z parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania
najpóźniej na spotkanie w październiku 2018 r.

