
FORMACJA PRZED PRZYJĘCIEM BIERZMOWANIA 

 

GŁOWA  Formacja intelektualna, czyli zdobywanie wiedzy o naszej religii. Dzieje się to przede 

wszystkim na lekcjach katechezy w szkole.  

Spotkań w całym cyklu według najnowszych wskazań KEP jest 30 (6x5) a po każdym cyklu jest 

celebracja. 

Znajomość małego katechizmu i modlitw 

Znajomość historii Jezusa, Maryi, Pierwszej Wspólnoty Wierzących i swojej parafii 

Katecheza w szkole  - ocena ale także i zachowanie 

 SERCE Formacja duchowa, czyli „łapanie” kontaktu z Panem Bogiem, budowanie przyjaźni z Jezusem, 

szukanie pomocy u świętych. W chrześcijaństwie nie tyle chodzi o to, by coś o Bogu wiedzieć, 
lecz by na co dzień doświadczać Jego obecności. 

Módl się codziennie, czytaj Jego Słowo – Pismo Święte, mów Mu o swoim życiu! Zbuduj relację. 
Niech Pan Bóg nie będzie dla Ciebie kimś dalekim. 

Bądź na coniedzielnej i świątecznej Eucharystii i przyjmuj Komunię Świętą.  

Spowiadaj się kiedy zajdzie taka potrzeba, postaraj się robić to co 2 miesiące.  

Najpierw jednak zdobądź 9 pierwszych piątków miesiąca. 

Aktywny udział w nabożeństwach - raz w każdym okresie liturgicznym 

Dzień skupienia przed bierzmowaniem 

Udział w rekolekcjach szkolnych (jeśli ich nie było to w rekolekcjach weekendowych 

organizowanych przez różne katolickie wspólnoty) 

RĘCE 

  

Ręce symbolizują działanie człowieka. Parafia to wspólnota, nic samo się nie zrobi. 

Spróbuj dwa razy w roku pomóc w jakiejś sprawie. Wolontariat 6 godzin w całym cyklu 

przygotowania. Możesz włączyć się w sprzątanie kaplicy, przygotowanie dekoracji na Święta 

(żłóbek na Boże Narodzenie, grób Pana Jezusa na Wielkanoc), organizację procesji Bożego Ciała, 

pomoc na nabożeństwach czy przy innej okazji. Możesz włączyć się w działania Caritas lub 

zgłosić się ze swoim pomysłem. 

Potrzebne dokumenty na początku przy zgłoszeniu 

Akt chrztu – jeśli ktoś nie był ochrzczony Lusowie lub u I Komunii Świętej w Lusowie, przynosi ze swojej parafii 
zaświadczenie o chrzcie. Przynosimy je w pierwszym miesiącu przygotowań. 

Karta zgłoszeniowa kandydata do bierzmowania 
 

Potrzebne dokumenty pod koniec przygotowań 
Prośba o udzielenie sakramentu bierzmowania – w ostatnim roku przygotowań 

Podanie osoby, która będzie świadkiem bierzmowania (zgodnie ze statutami Archidiecezji Poznańskiej) 
Życiorys Patrona do bierzmowania i uzasadnienie – zaleca się, żeby pozostać przy swoim imieniu z chrztu, jeśli 
jest święte. 
 

Wybór formy uczestniczenia w przygotowaniach do bierzmowania należy do Ciebie.  
- z indeksem – raczej obecność niż zaangażowanie 

- bez indeksu – zaangażowanie w liturgię Kościoła. 
 

Rodzice w czasie całego cyklu przygotowań swoich dzieci do bierzmowania mają 5 spotkań. 


