
DEKLARACJA KANDYDATA  

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  

                   Archidiecezji Warszawskiej  

                     w Ożarowie Mazowieckim 

                         (Księża Pallotyni) 

 

Dane osobowe kandydata 

Imię i nazwisko:  

Miejsce chrztu1:  

Rok chrztu:  

Aktualna parafia2:  

Szkoła oraz klasa3:  

Adres mailowy:  

 

Wypełnioną deklarację proszę przynieść na pierwsze spotkanie 

formacyjne, tj. w niedzielę 12 marca 2023 r., po Mszy o godz. 18.00.  

Jeśli ktoś się zgłosi po tym terminie, proszę o kontakt mailowy na adres 

michalorzolsac@gmail.com oraz o przyniesienie deklaracji do kancelarii 

parafialnej. Termin ostateczny zgłaszania się kandydatów to 

23 kwietnia 2023 r.  

1 Jeżeli chrzest był poza parafią, to należy dostarczyć odpis aktu chrztu 

najpóźniej do 12 listopada 2023 r. 
2 Jeżeli kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania mieszka na terenie 

innej parafii niż par. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, powinien 

dostarczyć zgodę od swojego księdza proboszcza na przyjęcie tego sakramentu 

poza własną parafią 
3 Warunkiem rozpoczęcia przygotowanie jest uczestnictwo w lekcjach religii 

 

OŚWIADCZENIE rodziców/rodzica/opiekunów prawnych 

Niniejszym zgłaszam moją córkę/syna do grona kandydatów do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie, 

zobowiązuję się wspierać moje dziecko modlitwą w tym szczególnie dla 

niej/niego czasie i starać się będę współpracować z odpowiedzialnym za 

przygotowanie księdzem, wypełniając zobowiązania podjęte w dniu chrztu 

mojego dziecka.  

 

……………………………  ………………………………. 

Data      Popis rodzica/-ów 

 

DANE OSOBOWE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

organizacji przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji, materiałów formacyjnych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej 

 

……………………………..  …………………………………… 

     Data     Podpis rodzica/-ów  

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Ja……………………………………………. proszę o wpisanie mnie na listę 

kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Postanawiam 

uczestniczyć we wszystkich spotkaniach formacyjnych oraz pilnie wypełnić 

prace domowe. Pragnę także, przez uczestnictwo w Mszy świętej niedzielnej 

oraz w miarę możliwości regularną spowiedź, pogłębić swoją więź z Jezusem 

Chrystusem i otworzyć się na działanie Ducha Świętego.  

 

……………………………  ………………………………………. 

    Data             Podpis kandydata/-ki 

mailto:michalorzolsac@gmail.com

