
ZGŁOSZENIE KANDYDATA Z KLASY VII 

DO PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA BIERZMOWANIA  

w Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu 

Nazwisko 

                    

Imiona 

                    

 

Data urodzenia 

D D - M M - R R R R 
 

Numer telefonu kandydata …………………………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

Dokładny adres zamieszkania …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Parafia zamieszkania …………………………………………………………………………………………... 

Dokładna nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………... 

Klasa ……….. 

Imię i nazwisko katechety ……………………………………………………………………………………... 

Parafia i rok chrztu …………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów …………………………………………………………………………. 

Numer telefonu do jednego z rodziców (wpisać do kogo jest to numer) ……………………………………… 

UWAGA! Jeżeli kandydat NIE BYŁ OCHRZCZONY w Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu  

ma obowiązek udać się do parafii, w której był chrzczony, w celu uzupełnienia świadectwa chrztu,  

które znajduje się w deklaracji. Kandydat do bierzmowania, który był ochrzczony w tutejszej parafii 

wystarczy, że poda ten fakt w niniejszym zgłoszeniu i wpisze, w którym roku był ochrzczony. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie przygotowania i udzielenia Sakramentu Bierzmowania  

w Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również,  

że podanie tych danych było dobrowolne. 

Zgierz, dnia …………………………………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis kandydata) 



 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza 

Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności 

chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek 

z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości. 

Kandydat do bierzmowania jest zobowiązany do:  

- czynnego uczestnictwa w katechezie oraz w spotkaniach formacyjnych dla kandydatów (w parafii bądź online) 

- zapoznania się z treścią Katechizmu Bierzmowanych  

- włączenia w proponowane mu wydarzenia, aby nie być anonimowym dla wspólnoty parafialnej. 

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej 

się przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.  

Zapoznałem się z obowiązkami zasadami dotyczącymi 

przygotowania i wyrażam zgodę na ich zachowanie. 

Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji 

związanych z nie wypełnieniem obowiązków  

lub złamania zasad. 

 

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

(data i czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców: 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc 

naszemu dziecku w spełnianiu powyższych warunków. 

Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami 

dotyczącymi przygotowania oraz konsekwencjami 

związanymi z niewypełnieniem obowiązków  

lub złamania zasad. 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

ŚWIADECTWO CHRZTU 
(Testimonium baptismi) 

 

1. Rok i numer księgi chrztów ……………………………………………………………………………….. 
       (Annus et numerus libri baptizatorum) 
 

2. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………. 
        (Nomen, cognomen) 

 

3. Imię ojca ……………………………………………… wyznanie ……………………………………….. 
     (Nomen patris)                                                                                                                  (religio) 

 

4. Imię matki ……………………. z domu …………………………….. wyznanie ………………………... 
      (Nomen matris)                                                         (nata)                                                                                 (religio) 
 

5. Miejsce i dzień urodzenia ………………………………………………………………………………….. 
       (Locus nativitatis et dies nativitatis)  

 

6. Data i miejsce chrztu ………………………………………………………………………………………. 
          (Dies et locus baptismi) 

 

7. Uwagi w księdze chrztów – kan. 535 § 2 ………………………………………………………………….. 
        (Adnotationes in libro baptizatorum) 

 

Zgodność z księgą chrztów stwierdzam 
(Concordat cum libro baptizatorum) 

 

 

 

………….. dnia …………….                              (L.S.)                                       Proboszcz - Parochus                    
 

 


