
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania  
Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP   

Konstancin-Jeziorna 
 

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 św. Józefa 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 św. Józefa w Konstancinie-Jeziornej, 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 tutejszej)  
i zgodę na przyjęcie sakramentu bierzmowania od proboszcza swojej 
Parafii (jeśli kandydat nie mieszka na terenie parafii św. Józefa  
w Konstancinie-Jeziornej)

 
Terminy kolejnych spotkań:  
17 X -  godz. 18.00

21 XI - godz. 18.00 
XII - rekolekcje adwentowe 
Informacje o  innych spotkaniach i zadaniach będą przekazywane  
w ogłoszeniach parafialnych i w kanałach elektronicznych.


