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NAZWISKO2……………………………………………………. 

IMIĘ3…………………………………………………………….. 

DATA URODZENIA……………………………………………              
 

                                           DZIEŃ                           MIESIĄC                           ROK 

SZKOŁA………………………………………………………… 

KLASA………………………………………………………....... 

ADRES DOMOWY:…………………………………………….. 

Telefon……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można otrzymać w kancelarii parafialnej. 

2
 Kartę należy wypełniać drukowanymi literami. 

3
 Kartę należy wypełniać drukowanymi literami. 

PARAFIA PRZYJĘCIA 

CHRZTU ŚWIĘTEGO 
(Nie wpisywać Golub-Dobrzyń tylko 

Par. Golub bądź Dobrzyń nad 

Drwęcą) 

Przed przyjęciem bierzmowania należy dołączyć 1. akt chrztu(jeśli kandydat/ka przyjął 

chrzest święty w parafii w Dobrzyniu nad Drwęcą należy zaznaczyć to na karcie).  

 

 

DATĘ PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA WYZNACZA 

KSIĄDZ BISKUP  
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Deklaracja 

  o świadomym i odpowiedzialnym  

przystąpieniu do sakramentu bierzmowania 
 
Decydując się na przyjęcie sakramentu bierzmowania w sposób dobrowolny i świadomy 

zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych form przygotowania i warunków 

koniecznych do przyjęcia tegoż sakramentu: 

 

 Uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i świętach nakazanych (wpis w indeksie). 

 Uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych w kościele parafialnym (wpis w indeksie). 

 Uczestnictwa aktywnego w katechezie szkolnej (potwierdzonego przez opinię 

katechety). 

 Kulturalnego zachowania w życiu codziennym (szczególnie w kościele), świadectwa 

wiary i szacunku wobec drugiego człowieka 

 Złożenia egzaminu z wiedzy religijnej (materiał zawarty w indeksie kandydata do 

bierzmowania
1
). 

 Przystąpienia do sakramentu pokuty w okresie rekolekcji adwentowych, 

wielkopostnych i przed przyjęciem sakr. bierzmowania (wpis w indeksie). 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, że nie wypełnienie w całości tychże 

wymagań mających na celu pogłębienie mojej łączności z Bogiem i przygotowanie do 

przyjęcia darów Ducha Świętego spowodują odłożenie na czas przyszły moje przystąpienie 

do sakramentu bierzmowania. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………                ..……………………. 
       Data i podpis kandydata/tki             Data i podpis potwierdzający  

                                           znajomość warunków przystąpienia  

        do sakramentu bierzmowania 

                                                                                                             rodzica vel opiekuna prawnego   
 

 

                                                 
1
  Kandydat biorący aktywny udział w życiu parafii np. ministrant, członek chóru itp. może 

mieć zmniejszony zakres materiału egzaminacyjnego. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wpisów w indeksie może dokonywać jedynie ksiądz bądź katecheta/ka(wyjątek 

stanowi sakrament pokuty tylko ksiądz spowiednik dokonuje wpisu po spowiedzi).  
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Oświadczam, że będąc rodzicem lub opiekunem prawnym kandydata do bierzmowania 

zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych. 

 

 

 

 

................................................................................ 
                                                                                                     czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  


