
Spotkanie z rodzicami Bierzmowanych - 17/09/2021 

Uczcijmy Jezusa tutaj obecnego…. 
Powitanie - ja, pani katechetka Monika Kowol-Błaszczyk, Lista, 
Wirus Kowid 19 - możliwe komplikacje 
Porządek spotkania: katecheza o Bierzmowaniu, sprawy porządkowe 

KATECHEZA 
W czasie obrzędów bierzmowania biskup, który jest 
zwyczajnym szafarzem tego sakramentu, pyta kandydatów: 
„Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymują w tym 
sakramencie i czy przygotowali się należycie do jego 
przyjęcia?”   
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że wtajemni-
czenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: 
chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, 
które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia 
Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.  
Łaska sakramentu bierzmowania umacnia więc i utwierdza 
więź chrześcijanina z Bogiem i Kościołem oraz wyciska na 
duszy chrześcijanina niezatarte znamię, aby dawał świadectwo 
o ewangelicznej wierze, nadziei i miłości.  
Katecheza przygotowująca do bierzmowania powinna 
wypełniać funkcję potrójną: nauczania, wychowywania i 
inicjacji. Cel - głęboka zażyłość z Chrystusem.  
Formacja: środowisko parafialne, rodzinne i szkolne - 
integracja. 
Pierwszorzędne znaczenie katechezy rodzinnej wyprzedza-
jącej każdą formę katechezy. 



Dokumenty synodalne, które weszły w życie we wszystkich 
polskich diecezjach w Środę Popielcową 2001 r stwierdzają, 
że bierzmowanie powinno być udzielane młodzieży trzecich 
klas gimnazjum - obecnie klasa 8 - zakończenie nauki w Szk. 
Podst. 
Wybór nowego chrześcijańskiego imienia. Wybór patrona 
należy łączyć z pełnym poznaniem jego życia i świętości, z 
prośbą o jego wstawiennictwo i łaskę naśladowania. 
Na Uroczystość bierzmowania należy zaprosić przedstawicieli 
wspólnoty rodzinnej bierzmowanych. 

SPRAWY PORZĄDKOWE 
1. Przygotowanie w domu 
- rodzice - wyjątkowa rola - może nawet najważniejsza 
2. Przygotowanie w szkole 
- katechetka 
- Mały katechizm - kartka w zeszycie, obowiązkowe i wybór, do BN 
3. Przygotowanie w kościele 
- Msza św. w pierwszy czwartek miesiąca o 17:00 
- Spowiedź od października 
- INSTRUKCJA 
- do dnia 30.10.2021 złożyć wypełniony formularz prośby o 

przyjęcie do grona kandydatów do sakramentu Bierzmo-
wania; 

- uczestniczyć w niedzielnych i świątecznych Mszach świę-
tych; 

- przynajmniej raz w miesiącu przystępować do spowiedzi; 
- dwa razy uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym; 
- dwa razy uczestniczyć w Roratach; 
- dwa razy uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej; 



- jeden raz uczestniczyć w Gorzkich Żalach; 
- dwa razy uczestniczyć w nabożeństwie majowym; 
- uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych; 
- regularnie uczęszczać na lekcje religii; 
- odpowiedzialnie zachowywać się w kościele 
- otrzymać pozytywną ocenę z religii na półrocze; 
- zostać dopuszczonym do bierzmowania przez swojego 

Katechetę. 
- Osoby ochrzczone w parafii innej niż parafia Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie muszą do 
30.11.2021 dostarczyć aktualny Akt Chrztu Świętego. 

- Uczestnictwo w spotkaniach i nabożeństwach oraz 
przystąpienie do sakramentu spowiedzi zostaje potwierdzone 
podpisem w Dzienniczku (kandydaci nie uczestniczą w 
nabożeństwach na chórze kościoła). Dzienniczek jest 
ważnym dokumentem potwierdzającym przygotowanie do 
sakramentu bierzmowania – należy o niego dbać! - będzie 
rozdany w szkole jeszcze w tym miesiącu 

- W przypadku choroby kandydata uniemożliwiającej 
uczestnictwo w spotkaniu czy nabożeństwie, rodzice wpisują 
we w łaściwą rubrykę Dzienniczka „choroba” oraz 
potwierdzają swoim podpisem. 

- Kandydaci, którzy nie spełnią powyższych warunków 
rezygnują z przyjęcia sakramentu bierzmowania w roku 
szkolnym 2021/2022 

4. Zachęcamy do przemyślanego i wczesnego wyboru świadka             
bierzmowania. Zaleca się, aby był nim ktoś z rodziców 
chrzcielnych. 

5. Następne spotkanie - według potrzeby 


