
Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, ul. Skrajna 2a, 41-506 Chorzów 
________________________________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA (DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH I STARSZYCH) 
________________________________________________________________________________________________________ 
KANDYDATÓW PROSIMY O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI DRUKOWANYMI LITERAMI I ODDANIE JEJ  
NA SPOTKANIU DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW W PIĄTEK 30 WRZEŚNIA O GODZ. 19.00 W KOŚCIELE. 
PROSIMY, ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ ŚWIADECTWO CHRZTU LUB KSEROKOPIĘ PAMIĄTKI CHRZTU  
Z PIECZĄTKĄ PARAFII (ŚWIADECTWA CHRZTU LUB KSEROKOPII PAMIĄTKI CHRZTU NIE PRZYNOSZĄ 
TYLKO KANDYDACI OCHRZCZENI W NASZEJ PARAFII). 
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM ARCYBISKUPA BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU 
BIERZMOWANIA ODBYWA SIĘ PRZY PARAFIACH, A NIE W SZKOŁACH, A DEDYKOWANĄ PARAFIĄ 
PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I PRZYJĘCIA GO JEST PARAFIA MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA, A NIE PARAFIA, NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA. UCZNIÓW SPOZA NASZEJ 
PARAFII PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO SWOICH PARAFII, W KTÓRYCH BĘDĄ SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DO 
SAKRAMENTU WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH PRZEZ WŁASNĄ PARAFIĘ. 
________________________________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko kandydata: _________________________________________________________________________________ 
Data i miejsce urodzenia kandydata: _________________________________________________________________________ 
Adres zamieszkania kandydata: _____________________________________________________________________________ 
Parafia zamieszkania kandydata (wezwanie kościoła i miasto): _____________________________________________________ 
Data chrztu kandydata: ____________________________________________________________________________________ 
Parafia chrztu kandydata (wezwanie kościoła i miasto): __________________________________________________________ 
Szkoła (nazwa szkoły i miasto): _____________________________________________________________________________ 
Klasa (np. 8a, 8b): ________________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko nauczyciela religii: __________________________________________________________________________ 
Numer telefonu kandydata (na który będą wysyłane informacje związane z bierzmowaniem): ____________________________ 
Numer telefonu rodzica (jeśli też chce dostawać sms-y związane z bierzmowaniem): _________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w Parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza  
w Chorzowie. Pragnę dobrze przygotować się do tego sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków: 
- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć w Mszy św.; 
- systematycznie brać udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych dla kandydatów do bierzmowania; 
- odpowiednio zachowywać się w kościele, w szkole i na spotkaniach; 
- uczestniczyć w lekcjach religii oraz nabyć odpowiednią wiedzę katechizmową związaną z sakramentem bierzmowania; 
- żyć w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, dając dobre świadectwo życia. 
Zobowiązuję się do potwierdzania swojej obecności w indeksie kandydata do bierzmowania. Jestem świadomy, że 
konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków bądź utrata indeksu kandydata do bierzmowania może skutkować 
odłożeniem przyjęcia tego sakramentu w bieżącym roku formacyjnym do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości. 
Comiesięczne spotkania formacyjne są obowiązkowe (nie wystarczy regularna obecność na niedzielnych Mszach św.  
ani zastępowanie spotkań innymi formami aktywności). Spotkania formacyjne będą rozpoczynać się o godz. 19.00  
w wybrane piątki miesiąca i zakończą się około godz. 20.30. O konkretnych terminach kandydaci będą informowani 
odpowiednio wcześniej sms-em wysłanym na podany numer telefonu komórkowego. Nie ma możliwości „nadrabiania” Mszy 
przez kilkukrotne uczestnictwo tego samego dnia lub Msze tygodniowe. Obecność na Mszach jest od razu potwierdzana 
podpisem księdza lub pieczątką (indeksu nie podpisuje rodzic ani kandydat). Podrobiony podpis lub pieczątka w indeksie 
oraz niechodzenie na religię skutkuje automatycznym nieprzystąpieniem do sakramentu. Rozmawianie i wygłupianie się  
w czasie Mszy w kościele, spożywanie posiłków lub bawienie się telefonem komórkowym, a także przychodzenie do 
kościoła na koniec Mszy po wpis do indeksu spowoduje usunięcie kandydata z listy bierzmowanych. Dotyczy to również 
przeszkadzania na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Kandydaci, którzy ze względu na swoje zachowanie zostaną 
usunięci z listy, będą mogli ponownie rozpocząć przygotowanie do bierzmowania we wrześniu przyszłego roku. Rodzice 
zobowiązują się pomóc swojemu dziecku w spełnieniu powyższych warunków. 
________________________________________________________________________________________________________ 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach administracyjnych związanych z sakramentem 

bierzmowania – sporządzenie dokumentacji i odpowiednich wpisów w księgach parafialnych, sms-owe przekazywanie 

niezbędnych informacji. Przyjmuję do wiadomości, że powyższe dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie w tym celu. 

________________________________________________________________________________________________________ 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 660 347 380. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
                                  ______________________________                                                      ______________________________ 
                                             czytelny podpis rodzica                                                                        czytelny podpis kandydata                     

 
KS. TOMASZ FARBOTKO (opiekun kandydatów do bierzmowania) 


