
  

      Deklaracja Kandydata  
         do Bierzmowania 

 

 
Ja ……………….…………………………...............składam 
dobrowolne zobowiązanie do świadomego udziału w 
katechezie przygotowującej mnie do Bierzmowania. 

Nie będąc już małym dzieckiem wiem, że nie tylko rodzice 
ale przede wszystkim ja sam(a) chcę odpowiadać za to, 

co robię i jak się zachowuję. 
 

 

Przyrzekam więc godnie przygotować się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zachowując 
kulturę i szacunek ucznia wobec koleżanek i nauczycieli, zgodnie ze statutem szkoły i zachowaniem 
moralności chrześcijańskiej. Wiem, że moje zachowanie świadczy o mojej wierze w Boga.  
 

Nie będę wprowadzać bałaganu w czasie lekcji , bo takie zachowanie wykluczałoby mnie z grona 
katechizowanych.  
 

Chcę uczyć się o Jezusie Chrystusie i jego darach Ducha Świętego, aby zdobyć prawo do Bierzmowania  
i wszystkich przywilejów z tym związanych. Wtedy stanę się pełnowartościowym katolikiem.  
 

Jezus bardzo mnie kocha i przez katechetę chce się mną opiekować na lekcji. Chcę być z nim 
szczęśliwa(y). Nie chcę zostać samotna(y) w życiu bez Jezusa. Moje zachowanie może sprawić Mu 
radość lub ból. Wierzę, że On sam przemawia do mnie na katechezie. To wymaga ode mnie szczególnej 
postawy. Dlatego otrzymuję od katechety w prezencie cenną pomoc i wiedzę dotyczącą tajemnic wiary. 
Pragnę za to podziękować swoją postawą skupienia, modlitwy i ciszy. Wtedy będę miał(a) gwarancję,  
że coś zyskam z tej lekcji, zdam na koniec roku i zyskam wyższy stopień rozwoju duchowego  
w zjednoczeniu z Bogiem. 
 

Zdaję sobie sprawę, że Sakrament Bierzmowania zobowiązuje mnie do pełnego uczestnictwa w życiu 
Kościoła dlatego też już od dziś zobowiązuję się czynnie uczestniczyć w życiu parafii, brać udział w 
Mszach świętych w niedzielę i święta. 
 

Przyrzekam przyjmować otwarcie wszystkie obowiązki jakie nakłada na mnie życie w rodzinie, 
wspólnocie i parafii. 
 

Pragnę, aby i moi rodzice pomagali mi w pracy nad moim charakterem. Wiem, że podjęli oni na moim 
chrzcie odpowiedzialność przed Bogiem za moje religijne wychowanie. Ich współpraca w trosce o to, 
będzie dla mnie bardzo pomocna. 
 

Podpisując to zobowiązanie proszę Pana Boga o błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego, abym mógł(a) dotrzymać moich obietnic. 
 
 
Podpis Kandydata  ____________________________      Data_______________________________ 
 
 
Podpis Rodziców   ____________________________  Data_______________________________ 
 
 
Podpis Katechety   ____________________________  Data_______________________________ 
 

          


