
Zgłoszenie do przygotowania do sakramentu bierzmowania 

w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach-Wilkowyjach 
 

prosimy wypełnić wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami 

 

A/ DANE KANDYDATA – niezbędne do przygotowania do przyjęcia bierzmowania 
 

imię i nazwisko ………………………………………………… data urodzenia ………………… 

data i parafia chrztu ………………………………………………………………………………… 

imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania …………………………………………………………………………………. 

 

B/ DANE DODATKOWE – umożliwiające kontakt w toku przygotowań do bierzmowania 
 

szkoła ……………………………………………………………………… klasa ………………… 

tel. kontaktowy do rodzica / opiekuna ……………………… do kandydata ………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dodatkowych (umieszczonych w części B) przez 

administratora, którym jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach. 

Zgoda jest wyrażona dobrowolnie i może być cofnięta w każdym czasie. 

 

…………………  …………………………………………………………………………… 
data      podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 
Uwaga: Parafia zbiera i przechowuje dane zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13.03.2018 r. Dane z części A 

zostaną wpisane do księgi osób przystępujących do bierzmowania i/lub posłużą do aktualizacji kartoteki parafialnej. Dane z 

części B zostaną wycofane z przetwarzania zaraz po zakończeniu przygotowania. 

 
C/ DEKLARACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 
 

Przed laty prosiliśmy o chrzest, a następnie o pełny udział w Eucharystii naszego dziecka. Obecnie 

chcemy, by dopełniło się jego wtajemniczenie chrześcijańskie. Zgłaszamy więc nasze dziecko do 

przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Zobowiązujemy się wspierać je modlitwą i dobrym 

przykładem, brać udział w spotkaniach i współpracować z odpowiedzialnymi za przygotowanie. 

Rozumiemy, że ze względu na osiągnięty wiek rozeznania nasze dziecko będzie w dużej mierze 

samo odpowiedzialne za właściwe przygotowanie we współpracy z osobami odpowiedzialnymi. 

 

…………………  …………………………………………………………………………… 
data      podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 
D/ PROŚBA I DEKLARACJA KANDYDATA 
 

Proszę o przyjęcie mnie do przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Zobowiązuję się do udziału 

w wyznaczonych spotkaniach. Rozumiem, że istotną rolę odgrywa moje osobiste przygotowanie, 

dlatego będę się starać przede wszystkim o codzienną modlitwę, coniedzielny udział we Mszy oraz 

comiesięczną spowiedź. Bierzmowanie chcę przyjąć z własnej woli, jak najowocniej. 

 

…………………  …………………………………………………………………………… 
data       podpis kandydata 


