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Przygotowujemy się do przyjęcia

do

bierzmowania

PODSTAWOWE

sakramentu

bierzmowania, który zostanie udzielony

na

na wiosnę 2015 r
•

Formularze zgłoszeniowe proszę oddać na katechezie w szkole lub najpóźniej do
następnego spotkania formacyjnego w październiku. Uczniowie spoza Gim. nr 9 mogą
oddać zgłoszenie po każdej mszy św. w zakrystii, kancelarii albo bezpośrednio księdzu Andrzejowi.

ŚWIADECTWO
•

CHRZTU

dla otrzymania sakramentu bierzmowania konieczne jest potwierdzenie faktu
przyjęcia sakramentu chrztu świętego:
- do 31 października 2014 r kandydaci do bierzmowania którzy przyjęli
sakrament chrztu poza naszą parafią są zobowiązani do dostarczenia do
kancelarii parafialnej w naszej parafii świadectwa chrztu. Dokument taki
można otrzymać w kancelarii parafialnej, w której dana osoba została ochrzczona.
- osoby, które przyjęły sakrament chrztu w naszej parafii lub parafii Matki
Bożej Różańcowej w Halembie nie są zobowiązane do dostarczania
dodatkowych dokumentów. Powinny jednak wyraźnie odnotować ten fakt na
formularzu zgłoszeniowym.

WYMAGANIA
•

Uczestnictwo w praktykach religijnych
o Msze Święte niedzielne (bez indeksu)
o Comiesięczna spowiedź / indeks!!!/
o Obecność na spotkaniach dla kandydatów do bierzmowania (raz w miesiącu
/ II piątek miesiąca – Msza Święta/
o spotkanie w grupie/ raz w miesiącu – daty podawane na bieżąco /
o Różaniec (przynajmniej 3 razy)
o Roraty (przynajmniej 3 razy)
o Droga Krzyżowa (2 razy)
o Gorzkie Żale (2 razy)
o Nabożeństwa majowe (3 razy).

•

Znajomość podstawowych modlitw i wiadomości z tzw. Małego Katechizmu{wykaz
zamieszczony na stronie.}

DZIENNICZEK
 (tzw. indeks) kandydaci do bierzmowania otrzymują nieodpłatnie.
W przypadku zagubienia indeksu będzie przeprowadzany dokładny egzamin sprawdzający
wiadomości.
 o podpis w dzienniczku prosimy: Panią katechetkę, księdza, w ostateczności pana
kościelnego. Po Mszy Świętej lub nabożeństwach PROSZĘ NIE WCHODZIĆ DO ZAKRYSTII, ale
zaczekać na korytarzu, aż ksiądz lub pan kościelny wyjdzie na zewnątrz.
Podczas spowiedzi miesięcznej proszę podać zawsze księdzu indeks. Ważne ,aby spowiedzi
miesięcznej nie odkładać na ostatnie dni miesiąca.!!! Jest cały miesiąc aby przystąpić do spowiedzi.
WAŻNE INFORMACJE


dla osób spoza parafii konieczne jest uzyskanie zgody księdza proboszcza ze swojej parafii na
przystąpienie do sakramentu poza parafią aktualnego zamieszkania.



Uczniowie spoza gimnazjum nr 9 proszeni są o dostarczenie opinii dotyczącej uczestnictwa,
aktywności i zachowania kandydata na katechezie po pierwszym półroczu lub wcześniej na życzenie
księdza odpowiedzialnego za przygotowanie.



osoby, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania w innej parafii
{ uczestniczące w przygotowaniu w par . Narodzenia Bożego} powinny otrzymać od
księdza, który przygotowuje do sakramentu bierzmowania zaświadczenie , że
Kandydat uczestniczył w spotkaniach formacyjnych oraz od swojego katechety
zaświadczenie dotyczące uczestnictwa, aktywności i zachowania ucznia na
katechezie.

