
 

Drogi kandydacie do bierzmowani

Zapraszam Cię na piękną przygodę, która ma na celu tylko jedno: 

Doprowadzić Cię do głębszego zjednoczenia z Jezusem, do przyjaźni z Nim i 

otwarcia Cię na działanie Ducha Świętego w Twoim życiu. Przyjaźń z Jezusem 

jest wspaniała a życie bez niej bezsensowne i trudne… Zatem do dzieła!

Na początek trochę formalności 

Potrzebne są: 

*Dokładne wypełnienie deklaracji

parafii. 

*Akt chrztu z parafii gdzie byłeś(aś) ochrzczony(a)

*Zezwolenie na bierzmowanie w naszej parafii (Jeśli ktoś jest z innej)

 

*Akty chrztu i ewentualne ze

 

*Msza Święta Niedzielna dla kandydatów do bierzmowania o godzinie 9.30 

po niej minutowe spotkanie.
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Zapraszam Cię na piękną przygodę, która ma na celu tylko jedno: 

Doprowadzić Cię do głębszego zjednoczenia z Jezusem, do przyjaźni z Nim i 
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Na początek trochę formalności i ważnych informacji potem działamy…

wypełnienie deklaracji umieszczonej na stronie internetowej naszej 
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Terminarz spotkań obowiązkowych: 
Kandydat do bierzmowania aby dobrze przygotować się do tego wielkiego wydarzenia  

w życiu chrześcijańskim jest zobowiązany do pogłębiania wiary przez udział  

w sakramentach spowiedzi i eucharystii oraz spotkaniach w grupach. W ramach 

przygotowania do sakramentu bierzmowania, zostały wyszczególnione następujące daty: 

 

DATA RODZAJ 
SPOTKANIA 

GODZINA 

7 Październik 2022 Spotkanie 
organizacyjne 

18.45 

7 Październik 2022 Eucharystia 18.00 
21 Październik 2022 Spotkania w grupach 18.45 
11 Listopad 2022 Spowiedź  

i Eucharystia 
17.30 Spowiedź 
18.00 Eucharystia 

18 Listopad 2022 Spotkania w grupach  18.45 
9 Grudzień 2022 Spowiedź  

i Eucharystia 
17.30 Spowiedź 
18.00 Eucharystia 

16 Grudzień  2022 Spotykania w 
grupach 

18.45  

13 Styczeń 2023 Spowiedź 
 i Eucharystia 

17.30 Spowiedź 
18.00 Eucharystia 

16.01-29.01. 2023 Ferie  
10 Luty 2023 Spowiedź 

i Eucharystia 
17.30 Spowiedź 
18.00 Eucharystia 

17 Luty 2023 Spotkania w grupach 18.45 
10 Marzec 2023 Spowiedź 

 i Eucharystia 
17.30 Spowiedź 
18.00 Eucharystia 

17 Marzec 2023 Spotkania w grupach 18.45 
14 Kwiecień 2023 Spowiedź  

i Eucharystia 
17.30 Spowiedź 
18.00 Eucharystia 

21 Kwiecień 2023 Spotkania w grupach 18.45 
12 Maj 2023 Spowiedź  

i Eucharystia 
17.30 Spowiedź 
18.00 Eucharystia 

19 Maj 2023 Spotkania w grupach 18.45 

Daty kolejnych spotkań i prób zostaną podane w maju. 


