PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2022/23
1. Wypełniać WSZYSTKIE pola Formularza czytelnie i drukowanymi literami.
2. Skan/zdjęcie wypełnionego Formularza i Świadectwa Chrztu wysłać na e-mail: balhambierzmowanie@gmail.com
3. Wypełniony Formularz i Załączniki złożyć u Ks. Wikariusza w soboty/niedziele po Mszy o godz. 18.00 do 11/09/2022.
I. DANE KANDYDADATA DO BIERZMOWANIA
Nazwisko, Imiona:
Data urodzenia: dd/mm/rr

Miejscowość urodzenia:

Telefon komórkowy:

e-mail:

Aktualny postcode i adres:
Data Chrztu: dd/mm/rr

Miejscowość Chrztu:

Nazwa Parafii Chrztu:
II. ZGODY KANDYDATA (UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ)
1. Pragnę świadomie i dobrowolnie przygotować się do Sakramentu Bierzmowania poprzez regularne uczestnictwo:
w kursie katechez, organizowanych przez Parafię,
w celebracjach Mszy Świętej w Kościele w każdą niedzielę i uroczystości obowiązkowe,
chociażby raz w każdym z nabożeństw: (Różaniec-październik, Roraty-Adwent, Droga Krzyżowa-Wielki Post, nabożeństwo
majowe i czerwcowe);
2. Pragnę modlić się codziennie w domu i czytać Pismo Święte, oraz sumiennie wykonywać zadania domowe;
3. Na zakończenie przygotowania wykażę znajomość Ewangelii według Św. Marka oraz podstawowych modlitw wiary
katolickiej (Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga (Skład Apostolski), Chwała Ojcu, Aniele Boży, Pod
Twoja obronę, Wieczny odpoczynek, przed i po posiłku, 10 przykazań Bożych, Przykazanie miłości Boga i bliźniego);
4. Rozumiem, że nieusprawiedliwiona nieobecność na katechezach, jak również brak regularnego udziału w niedzielnej
Mszy Św. lub należytego przygotowania według p.3, będą powodem niedopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania, a
przygotowanie będzie trzeba powtórzyć odnowa;
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu, według Polityki Prywatności (Zob.
https://www.pcmew.org/pages/privacy-policy/), poprzez Lokalną Polską Misję Katolicką - Parafię Chrystusa Króla na
Balham.
III. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) - dla niepełnoletnich Kandydatów
OJCIEC (OPIEKUN PRAWNY 1)

MATKA (OPIEKUN PRAWNY 2)

Aktualne wyznanie (podkreślić):
Aktualne wyznanie (podkreślić):
rzymskokatolickie, anglikańskie, inne chrześcijańskie,
rzymskokatolickie, anglikańskie, inne chrześcijańskie,
muzułmańskie, niewierzący, inne ______________________ muzułmańskie, niewierząca, inne ________________________
Nazwisko, Imię:

Nazwisko, Imię:

Telefon komórkowy:

Telefon komórkowy:

e-mail:

e-mail:

Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie, zobowiązuję się modlitwą i przykładem życia chrześcijańskiego wspierać moje dziecko
(powierzoną mi osobę) w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania, oraz pomagać mu w wypełnianiu powyższych wymagań

Podpis rodziców/opiekunów (dla niepełnoletnich):
Załączam KOPIĘ Świadectwa Chrztu (obowiązuje tylko ochrzczonych poza Parafią Balham)
Składam ofiarę £30

Data:

Podpis Kandydata:
ADNOTACJE DUSZPASTERZA

.

