FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA
Jako Rodzice/Opiekunowie zwracamy się z prośbą o przygotowanie naszego dziecka do sakramentu bierzmowania
w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. W duchu odpowiedzialności za religijne wychowanie
zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą oraz współpracować z odpowiedzialnym za przygotowanie
kapłanem wypełniając tym samym zobowiązania, które deklarowaliśmy w dniu chrztu naszego dziecka.
Nazwisko i imię kandydata: ………………………………………………………………………………………………..…
Data urodzenia: dn. _ _ – _ _ – _ _ _ _ roku.
Miejsce urodzenia: …………………..…………………………………………………………………………………………….
Telefon kandydata: ………………………………………………………………………………………………………………..
Imiona Rodziców/prawnych Opiekunów: ………………………..………………………………………….………..
Telefon kontaktowy Rodziców/prawnych Opiekunów: …..……….…….………………………………………
Adres zamieszkania: kod pocztowy: _ _ – _ _ _ miasto: …………………………………………...…………….
ulica …………………………………………………………...……... nr domu…..………………… …………………………..
Parafia miejsca zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….……..
Data chrztu: dn. _ _ – _ _ – _ _ _ _ roku.
Adres parafii chrztu: wezwanie: ………………………………………………………………………………….……………
kod pocztowy parafii: _ _ – _ _ _ miasto parafii: ………………………………………...………….…….………….
ulica …….....…………………………………………………………….……….…...……... nr ..…………………………………..
Dokładna nazwa klasy (np. 8 C): ……… ……… Nazwa szkoły: ………………….……………………………………
Imię i nazwisko Katechety: ……………………………………………………………………………………………………….

Czytelny podpis Rodzica/prawnego Opiekuna oraz zgoda na przetwarzanie danych: ………………………………
Lublin, dn. _ _ września_ _ _ _ roku.

MIEJSCE:
AULA DOMU KATECHETYCZNEGO, ul. Gospodarcza 7
TERMINY 2019
1)
18.09, godz. 18:00 – spotkanie z rodzicami kandydatów
2)
22.09, godz. 16:00 – Msza święta z udziałem kandydatów oraz uroczyste wręczenie indeksów i materiałów
formacyjnych (kościół), spotkanie zapoznawcze w grupkach (aula - niedziela).
3)
1.10, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)
4)
15.10, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)
5)
5.11, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)
6)
19.11, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne, grupki (aula)
7)
10.12, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne, grupki (aula) oraz podsumowanie aktywności kandydatów
(uczestnictwo w spotkaniach oraz życiu sakramentalnym).
8)
Udział w adwentowych rekolekcjach parafialnych – Msze dla młodzieży
Młodzież ochrzczona poza parafią, do końca roku kalendarzowego dostarcza akty chrztu.
TERMINY 2020
9)
5.01 – spotkanie formacyjno-opłatkowe (aula) – niedziela
10)
28.01, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne

11)
12)
13)
14)
15)

11.02, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne (aula)
25.02, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne (aula)
10.03,
23-25.03 – REKOLEKCJE SZKOLNE
7.04 – spotkanie formacyjne oraz podsumowanie aktywności kandydatów (uczestnictwo w spotkaniach
oraz życiu sakramentalnym)

16)

21.04 – spotkanie formacyjne

17) MAJ – spotkania organizacyjne przez Mszą z udzieleniem sakramentu bierzmowania

