
DEKLARACJA KANDYDATA  
do Sakramentu Bierzmowania 

 
Ja,…...….…………………………………………………………………………. 
oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w 
parafii Matki Bożej Loretańskiej  w Warszawie. 
 Chcę się dobrze przygotować do przyjęcia tego Sakramentu 
i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków: 

 w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i 
potwierdzać to zapisem w indeksie, 

 regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty, 
 sumiennie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach religii, zaliczyć 

obowiązujący materiał i dostarczyć opinię katechety 
 systematycznie brać udział w celebracjach i spotkaniach w grupach 

(przeciętnie 2x/miesiąc) wyznaczonych przez księdza prowadzącego 
przygotowanie (terminy podamy później) 

 uczestniczyć w nabożeństwach, rekolekcjach i innych 
zaangażowaniach (wg kalendarza spotkań i  zapisów w indeksie)  

 odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach 
Wszędzie będę starał(a) się  być świadkiem wiary w Boga.  

 
Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia tych 
warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów. 
 

………………………………  …………………………………… 
                      data              podpis kandydata 
 
 

Zgłaszamy naszą/ego córkę/syna do Sakramentu Bierzmowania. 
Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom 
do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i 
zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem 
życia oraz współpracować z księdzem prowadzącym przygotowanie. 
Zgodnie z Dekretem Episkopatu Polski w sprawie ochrony danych osobowych (do 
wglądu w kancelarii), a także na podstawie art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dn. 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:(zaznaczyć X)       
      Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez parafię danych osobowych na potrzeby 
przygotowania do Bierzmowania oraz na otrzymywanie wiadomości drogą 
telefoniczną i smsową na numer telefonu rodzica/opiekuna.  

Wyrażam zgodę na przesyłanie wiadomości informujących o spotkaniach 
związanych z przygotowaniem do bierzmowania i towarzyszącymi mu inicjatywami 
w parafii i diecezji drogą elektroniczną (aplikacja) oraz smsową na numer telefonu 
mojego dziecka (kandydata do bierzmowania) 

 

                                                                  …………………………………… 
 

………………………………                                                      …………………………………… 
     data                  Podpisy rodziców / opiekunów 

 
Dane kandydata  

(wypełnić drukowanymi literami): 
 

Imię i nazwisko: 
 
............................................................................................... 
 

Nr telefonu kandydata ........................................... 

Adres zamieszkania ................................................................ 

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

Imiona rodziców (opiekunów)................................................... 

Nr tel. kom. rodziców (opiekunów) .......................................... 
 

 

Szkoła i klasa  ........................................................................ 

Imię i nazwisko katechety(ki)...................................................  
 
 

 

Data i m-ce urodzenia kandydata............................................ 

Data chrztu św.: ..................................................................... 

Parafia chrztu św.: ................................................................. 

Nr Aktu Chrztu (jeśli jest znany)   .................................. 
 

 

Bierzmowanie planujemy (orientacyjnie) na koniec 2020 r. 
 

Jeśli chrzest kandydata był poza naszą parafią, (nawet jeśli I 
Komunia była u nas) prosimy do 01.12.2019 dostarczyć 
wyciąg z Aktu Chrztu z parafii, w której był/a ochrzczony/a. 
Kandydaci mieszkający w innej parafii  wraz z deklaracją 
mają obowiązek dostarczyć zgodę ks. proboszcza na 
przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii. 
Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do 17.11.2019 r. 
 

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Loretańskiej 
ul. Ratuszowa 5a * 03-461 Warszawa * tel.: 22 619 27 37 

Strona parafii: www.mbloretanska.pl  
 e-mail: kancelaria@mbloretanska.pl 


