
ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA
w parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie

(proszę o przeczytanie kandydatów oraz rodziców/opiekunów)

1. Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca wiarę (a więc niedzielną
Mszę Św, spowiedź, Komunię Św, codzienną modlitwę i staranie o moralne życie). Brak tych
warunków  wskazuje  na  brak  dojrzałości  życia  chrześcijańskiego  wymaganego  do  przyjęcia
sakramentu.

2. Przygotowanie  w  naszej  parafii  kładzie  duży nacisk  na  wolność  decyzji  i  odpowiedzialność
kandydata.  To  oznacza,  że  obowiązujących  zasad  będzie  stosunkowo  mniej  niż  w  innych
miejscach – ale te, które są, będą konsekwentnie wymagane.

3. Kandydat-uczeń  bierze  udział  w katechezie  szkolnej,  a  katecheta  może  zostać  poproszony o
opinię na temat kandydata.

4. Każdy kandydat otrzyma listę Mszy Św. i nabożeństw, na których ma być obecny (nie obowiązuje
tzw. indeks).

5. W  ramach  przygotowania  odbywać  się  będą  nauki  niedzielne  (max.  raz  na  miesiąc)  oraz
spotkania w grupach (max. raz na miesiąc). Obecność na nich jest obowiązkowa, a rodzice będą
informowani sms-em o nieobecności dziecka.

6. Usprawiedliwić  może  rodzic  osobiście,  dzwoniąc  lub  pisząc  przed  terminem nauki/spotkania
(choroba, wyjazd, wypadki losowe itp).

7. Trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza rezygnację z przygotowania do bierzmowania.
8. Przesyłanie  materiałów i  informowanie  grup będzie  odbywało  się  w miarę  możliwości  przez

sms/messenger lub inną ścieżką elektroniczną – jeśli kandydat ma utrudniony dostęp do internetu,
proszę wspomnieć podczas rozmowy.

9. Na spotkanie w grupie kandydaci przychodzą przygotowani, zgodnie ze wskazówkami podanymi
podczas nauki niedzielnej (przeczytanie odpowiedniego fragmentu Pisma Św, wypowiedzenie się
na temat, podanie odpowiedzi na pytanie itp.).

10. Obowiązuje  odpowiednie,  kulturalne  zachowanie.  Kandydatów  nie  umiejących  się  zachować
(np. wulgaryzmy, korzystanie z telefonu, okazywanie braku szacunku wobec innych osób i wobec
miejsc świętych, spóźnianie się) będę wypraszać ze spotkania - co oznacza dla nich nieobecność
bez możliwości usprawiedliwienia.

Pytania i niedomówienia proszę wyjaśniać pisząc na adres bierzmowanieSTG@gmx.com lub na
Messenger (Karol Baj SChr).

Usprawiedliwienia i przypadki nagłe – proszę dzwonić pod numer 579 282 774.
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