Rzymskokatolicka Parafia bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie
Ul. Olsztyńska 16, 11- 700 Mrągowo
tel. 89 741 30 09

DEKLARACJA KANDYDATA
przygotowującego się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Ja, ….…………………………………………………………..
oświadczam, że z własnej chęci pragnę przystąpić do Sakramentu
Bierzmowania w Rzymskokatolickiej Parafii bł. Honorata Koźmińskiego
w Mrągowie.
Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu,
dlatego zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:
- w każdą niedzielę i święto nakazane będę uczestniczyć we Mszy
Świętej,
- postaram się regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty
i Pojednania,
- będę sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
i zaliczę obowiązujący materiał z Katechizmu, co pozwoli mi przystąpić
do egzaminu przed przyjęciem sakramentu,
- będę systematycznie brać udział w Mszach i spotkaniach
formacyjnym, organizowanych przez osobę odpowiedzialną za
przygotowanie do bierzmowania. Ewentualne nieobecności zostaną
usprawiedliwione przez rodziców, a
materiał
nadrobiony
w wyznaczonym terminie,
- będę uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych
w październiku (min. 6), roratach w Adwencie, rekolekcjach
wielkopostnych, nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście
(min. 6) i nabożeństwach majowych (min. 6),
- będę odpowiedzialnie i kulturalnie zachowywać się w kościele
i podczas spotkań formacyjnych.
Jestem świadoma/świadomy, że konsekwencją zlekceważenia
powyższych warunków i nie dopełnienia ich może być wykluczenie mnie
z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

…………………………………………..
data

…………………………………………..
podpis kandydata/ki

Dane kandydata/kandydatki
Nazwisko i imię:……………………………………………………
……………………………………………………………………...
Szkoła i klasa:………………………………………………………
……………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:………………………………………………..
Nr telefonu rodzica:………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia:…………………………………………..
……………………………………………………………………...
Data i parafia Chrztu Świętego:..…………………………………..
……………………………………………………………………...
Jako rodzic/opiekun prawny zgłaszam naszego syna/naszą córkę
do przygotowania i przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy
się z zasadami formacji i wymogami, jakie Kościół stawia kandydatom
do Bierzmowania. Jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie religijne
swoich dzieci, dlatego zobowiązujemy się wspierać je modlitwą i dobrym
przykładem oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii
przygotowanie do Bierzmowania i katechetą dziecka.
…………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna

*Bardzo proszę do końca roku kalendarzowego 2021 dostarczyć do
ks. Sławomira świadectwo chrztu dziecka (jeżeli Chrzest bądź I Komunia
Święta odbyły się poza Parafią bł. Honorata w Mrągowie). Potwierdzenie
chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.

