
Bierzmowanie, 2023 

Kandydaci przygotowujący się do przyjęcia  

Sakramentu Bierzmowania  

przy parafii Św. Andrzeja w Romeoville powinni: 

 

1. W pełni uczestniczyć (przystąpić do spowiedzi i komunii św) wraz z rodzicami i jeśli to 

możliwe ze świadkami, we Mszy św , podczas której zostaną przedstawieni całej parafii      

20 listopada podczas Mszy świętej niedzielnej o godzinie 12:00 w kościele Św. Andrzeja. 

 

2. Uczestniczyć z uwagą we wszystkich katechezach przygotowujących do Sakramentu 

Bierzmowania. 

 

3. Wpłacić kwotę $120.00 (kwota pokrywa koszty związane z Bierzmowaniem: Pismo święte, 

krzyż, toga, szarfa, litery ,proporzec, wystrój kościoła, dar ołtarza, kwiaty. Kwotę 

dostarczamy 18,19 listopada 2022r. Zbiórką zajmują się rodzice. 

 

4. Proszę dostarczyć kopię Aktu Chrztu świętego oraz formularz rejestracyjny.               

Imię do bierzmowania razem z informacją o świadku do bierzmowania podajemy do 

13,14 stycznia 2023 roku. . Wybrane imię swojego patrona wpisujemy do formy 

rejestracyjnej. Nie będzie możliwości zmiany imienia patrona lub świadka do Bierzmowania. 

 

5. Zaświadczenie z kościoła iż świadek jest praktykujacym katolikiem. 

 

6. Napisać list do proboszcza z prośbą o przyjęcie sakramentu bierzmowania. 

 

7. Wykonać 20 godzin prac społecznych. Godziny społeczne można zrobic w naszej szkole.  

 

8. Wziąść czynny udział w programie Wielkanocnym 31 marca i 1 kwietnia. Godziny prób 

będą podane.  

 

9. Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się            

28 kwietnia o godzinie 7:30 wieczorem. Natomiast 29 kwietnia rozmowa kwalifikacyjna 

odbędzie się o godzinie 9:00 rano.Wszystkich kandydatów do Sakramentu Bierzmowania 

zapraszamy na Aulę szkolną. Prosimy o dostarczenie proporców w tych dniach jak również 

udokumentowane i podpisane godziny społeczne. 

 

 

 



 

10. Uczestniczyć w  Młodzieżowym dniu Lednica 2 października 2022 w kościele na „ Górce” 

 

11. Uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele Św. Andrzeja 19 marca o godzinie 12:00             

w południe . Podczas Mszy świętej rozdane zostaną krzyże oraz Biblie święte. 

 

 

12. Współpracować ze wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie do Sakramentu 

Bierzmowania. 

 

13. Generalną próbę kandydatów do Sakramentu Bierzmowania jak również datę Sakramentu 

Bierzmowania podamy w późniejszym czasie. 

 

14. Krzyż, zakładają uczniowie na szyję podczas Bierzmowania 

 

15.  Zdjęcia z ceremoni Sakramentu Bierzmowania w kościele będą robione przez 

profesjonalnego fotografa. 

 

16.  Dodatkowa Miesięczna Katecheza dla Kandydatów do Sakramentu bierzmowania! 

Rozpoczynamy już w listopadzie. 

          


