
Formularz zgłoszeniowy kandydatów do bierzmowania  

z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie  

w roku 2023 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Imiona rodziców 

 

 

Miejsce i parafia chrztu  

(jeśli inna niż parafia św. Michała Archanioła w Rzeszowie konieczna aktualna metryka chrztu) 

 

 

Data chrztu 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Parafia (jeśli inna parafia zamieszkania niż tutejsza - konieczna zgoda z własnej parafii na 

przygotowanie i udzielenie bierzmowania w Parafii Św. Michała Archanioła) 

 

 

Telefon kontaktowy kandydata 

 

 

Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wyraża ją rodzic lub opiekun prawny) 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję 

Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest parafia pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie, danych osobowych 

podanych w Deklaracji umożliwiających kontakt w toku przygotowań do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania, tj. adres zamieszkania kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego oraz numer telefonu 

rodzica lub opiekuna prawnego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie i może być cofnięta w 

każdym czasie. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie Internetowej Parafii 

www.michal.rzeszow.pl. 

 

 

 

Rzeszów, dnia ………………………   ……………………………………………… 

       Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 



 

 

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania obejmuje:  

1. Uczniów klas VIII szkoły podstawowej (przygotowanie kończy się w klasie VIII przyjęciem 

sakramentu bierzmowania) oraz osób dorosłych.  

2. W ramach przygotowania Kandydat zobowiązuje się do:  

• chrześcijańskiego świadectwa życia 

• udziału w mszach świętych niedzielnych 

• udziału w spotkaniach formacyjnych w wyznaczony dzień tygodnia  

• udział (w miarę możliwości) w nabożeństwach okresowych 

• przyswojenia koniecznych wiadomości 

• posiadania uzupełnionego Indeksu  

3. Spotkania z udziałem Rodziców/Opiekunów, które będą odpowiednio wcześniej ogłoszone.  

4. Wszelkie bieżące informacje będą przesyłane poprzez np. SMS. 

5. Miejscem przygotowania jest zawsze parafia zamieszkania. W przypadku chęci uczestnictwa 

w przygotowaniu do Bierzmowania kogoś z poza parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie 

wymagana jest zgoda Proboszcza swojej parafii.  

6. Każdy Kandydat ochrzczony poza parafią św. Michała Archanioła w Rzeszowie zobowiązany 

jest dostarczyć w chwili zgłoszenia aktualny akt chrztu.  

7. Kandydat pokrywa koszty zakupu dewocjonaliów, materiałów i pomocy dydaktycznych, które 

otrzyma w czasie przygotowania. Samo przygotowanie odbywa się w ramach parafii i jest 

bezpłatne. 

8. Zgłoszenie polega na osobistym dostarczeniu formularza zgłoszeniowego z podpisem 

potwierdzającym zapoznanie się i zaakceptowanie przedstawionych w tym formularzu zasad.  

 

Deklaracja kandydata: 

 

 Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Zapoznałem się z obowiązkami  

i zasadami dotyczącymi przygotowania i wyrażam zgodę na ich zachowanie. 

 

 

..................................................................... 

(data i czytelny podpis kandydata) 

 

 

Deklaracja rodziców: 

 

 Jako rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu 

powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania do 

sakramentu bierzmowania 

 

 

.............................................................. 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 


