
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania 
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP 

Warszawa - Wrzeciono 
 
Nazwisko: ..................................................................................................... 
 
Imię (imiona): ............................................................................................... 
 
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ......................................................... 
 
Miejsce urodzenia: ....................................................................................... 
 
Adres zamieszkania: .................................................................................... 
 
Telefon kandydata: ...................................................................................... 
 
Telefon rodzica kandydata: ......................................................................... 
 
Data chrztu św. (dzień, miesiąc, rok): ......................................................... 
 
Parafia chrztu św.: ....................................................................................... 
 
Adres parafii chrztu św.: .............................................................................. 
 
Szkoła: ................................................................................ Klasa: ............... 
 
Imię i nazwisko katechety: .......................................................................... 
 
Wypełnia ksiądz przyjmujący deklarację:  
 

 
     Numer aktu chrztu: ................................................................................ 
     Osoba nie z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie dostarczyła zgodę 
proboszcza miejsca zamieszkanie na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 
w naszej Parafii 

Przyjął ksiądz: ........................................... 

Deklaracja kandydata do Sakramentu Bierzmowania: 

 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się 
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Rozumiem i chcę wypełnić 
obowiązki wynikające z przygotowania. Zgadzam się także na przyjęcie 
konsekwencji związanych z niewypełnieniem tych obowiązków. 
 
 
............................................................................ (czytelny podpis kandydata) 
 

Deklaracja rodziców: 

 

Jako rodzice (opiekunowie) pragniemy wspierać nasze dziecko we 
wzroście wiary, zgadzamy się na jego przygotowanie do bierzmowania 
i akceptujemy obowiązki z tego wynikające oraz konsekwencje 
związane z niewypełnieniem tych obowiązków. 
 
 

................................................................ (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Parafię 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w związku z przygotowaniem 
do sakramentu bierzmowania. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne w procesie przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
 
 

................................................................ (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

Zgłoszenia kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania przyjmują księża w kancelarii 
parafialnej. W momencie zgłoszenia należy dostarczyć podpisaną deklarację, akt chrztu (jeśli 
chrzest nie był w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie) i zgodę na przyjęcie 
sakramentu bierzmowania od proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie mieszka na terenie 
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie). 
Terminy spotkań są publikowane na stronie: www.parafia-wrzeciono.pl 
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę 
(niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, regularna modlitwa), 
żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach 
przygotowujących do udzielenia tego sakramentu oraz katechezie szkolnej. 
Niespełnienie powyższych warunków stawia pod znakiem zapytania zasadność 
przystępowania do bierzmowania. 


