FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 2022/2023
(prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami)

1. Imię (imiona) i nazwisko kandydata do bierzmowania
Imię (imiona) : ……………………………………………………………………
Nazwisko : ………………………………………………………………………….
2. Data urodzenia (dd/mm/yy) : ……/……/………r., miejsce : …………………………………
3. Adres zamieszkania kandydata do bierzmowania
Ulica i numer domu : …………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy i miejscowość : ……………………………………………………………………………
4. Tel. komórkowy / E-mail ………………..…………………… / ……………………….………………
5. Parafia chrztu kandydata do bierzmowania :
Tytuł / wezwanie parafii oraz miejscowość : ……………………………………………………
Adres parafii : ……………………………………………………………………………………………………
6. Kontakt do rodzica / opiekuna w nagłych wypadkach :
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna : …………………………………………………………………
Tel. komórkowy rodzica / opiekuna : …………………………………………………………………
E-mail rodzica / opiekuna : ………………………………………………………………………………
7. Do wypełnienia przez osobę przyjmującą dokumenty () :
Kopia
Aktu chrztu

Regulamin

Opłata rejestracyjna £50

Podpis przyjmującego dokumenty

…………………………………
* Prosimy o dostarczenie do kancelarii parafialnej do dnia 18/09/2022 roku:
a) formularza rejestracyjnego z podpisem Regulaminu przez kandydata do
bierzmowania oraz rodzica / opiekuna ; b) kopii Aktu Chrztu ; c) opłatę kosztów
przygotowania – £50.

REGULAMIN I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA :
1. Zapraszamy młodzież z rocznika 2008 i starszych.
2. Msza Święta na rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania oraz spotkanie
organizacyjne dla rodziców i kandydatów zostanie ogłoszona w stosownym czasie.
3. Kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania trwa od połowy września do połowy
maja. Sakrament bierzmowania planowany jest w terminie maj-czerwiec 2023 r.
Przewidziane są spotkania w grupach (w zależności od sytuacji epidemiologicznej!) oraz
wspólne celebracje liturgiczne. Kandydat do bierzmowania musi posiadać Biblię!
4. Przygotowanie, to doświadczenie dla kandydatów przebywania we wspólnocie wiary,
słuchania i poznawania Pisma Świętego. Jest to okazja do pogłębienia swojej wiary oraz
wiedzy o Bogu, Kościele i sakramentach, poszukiwania prawdy o sobie samym i świecie.
5. Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowe! W przypadkach losowych tj.
choroba czy trudna sytuacja rodzinna, możliwe jest usprawiedliwienie, które powinno być
dostarczone do prowadzącego w formie pisemnej z podpisem rodzica lub opiekuna.
6. W przypadku nieodpowiedniego zachowania, utrudniania prowadzenia zajęć, kandydat
do bierzmowania zostanie wydalony z zajęć z powiadomieniem rodzica / opiekuna oraz
adnotacją nieobecności.
7. Kandydaci są zobowiązani do systematycznego udziału we Mszach Świętych w każdą
niedzielę i w liturgii Triduum Paschalnego oraz w wybranych nabożeństwach w ciągu roku,
co jest wyszczególnione w indeksie i programie przygotowania. Indeks podpisuje tylko
ksiądz i katecheci.
8. Za bezpieczeństwo uczestników przygotowania odpowiadamy jedynie na obszarze
budynku parafii oraz na terenie przykościelnym monitorowanym przez kamery CCTV. Nie
bierzemy za nich odpowiedzialności w drodze do Kościoła oraz powrotnej. Jest to
odpowiedzialność rodziców oraz samego kandydata.
9. Wszelkie bieżące informacje oraz przypomnienia o spotkaniach będą zamieszczane na
stronie internetowej parafii : www.parafiaealing.co.uk (zakładka „Sakramenty /
Bierzmowanie”). Kandydaci oraz rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z
zamieszczonymi tam informacjami.
10. Kurs przygotowania do bierzmowania kończy się egzaminem ustnym. Materiały
dydaktyczne, z których będą korzystać kandydaci do bierzmowania zostaną
przedstawione na początku zajęć. Kandydat otrzyma podręcznik główny.
11. Po egzaminie, w tygodniu bezpośrednio przed bierzmowaniem kandydaci odbędą próbę
liturgiczną, której celem będzie przygotowanie młodzieży do udziału w liturgii
sakramentu. Kandydat przed bierzmowaniem powinien przystąpić do spowiedzi!
12. Kwota £50 od osoby pokryje zakup katechizmu do bierzmowania, materiałów
edukacyjnych; złoży się również na symboliczną opłatę dla Biskupa i przygotowanie
uroczystości.
13. Osobą odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie zajęć z młodzieżą jest ks.
Klaudiusz Rokicki, MIC wraz z ekipą ewangelizacyjną.
Data

Podpis kandydata do bierzmowania

Podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………

…………………………………………

……/……/2022 r.

* Uwaga! Podpis wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
polityką przetwarzania danych osobowych : https://www.pcmew.org/pages/privacy-policy/

