Poprzez spotkania formacyjne
w najbliższym roku:
1.

Pogłębię swoją relację z Panem Bogiem (a moż e zbuduję ją na nowo).

2.

Bardziej ś wiadomie będę uczestniczył we Mszy ś w.

3.

Poznam jeszcze bardziej ż ycie Pana Jezusa.

4.

Nauczę się korzystać z Pisma ś w. i ż yć na co dzień słowem Boż ym.

5.

Utrwalę i usystematyzuję swoją wiedzę na temat:
Dziesięciu przykazań Boż ych
Głó wnych prawd wiary
Sakramentó w ś w.
Daró w Ducha Swiętego.

6.

Poznam bliż ej wspó lnotę para ialną i spró buję odnaleź ć w niej swoje
miejsce.

Przygotowanie
do sakramentu bierzmowania
Droga Rodzino kandydata do bierzmowania
Sakrament bierzmowania należy do grupy sakramentów zwanych sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, uzdalnia do podejmowania ważnych decyzji
życiowych i do dawania świadectwa o własnej wierze.
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania dokonuje się równocześnie na trzech płaszczyznach: w domu rodzinnym, który nazywany jest Kościołem domowym, w szkole na lekcjach religii i we wspólnocie para ialnej.
Ufamy, że w przygotowaniu do bierzmowania kandydat nie pozostanie sam,
a wręcz przeciwnie - że jego bliscy, a zwłaszcza Wy, rodzice i rodzice chrzestni,
będziecie go wspierać, zachęcać do wypełniania zobowiązań, gdy trzeba - mobilizować, ale przede wszystkim towarzyszyć mu w tym przygotowaniu. W ten sposób wypełnicie zobowiązania podjęte podczas chrztu Waszego dziecka, aby je wychowywać w duchu katolickim.
Niech, podobnie jak to było z przyjęciem I Komunii św., także przyjęcie sakramentu bierzmowania przez Wasze dziecko, będzie ważnym i radosnym świętem
dla całej Waszej rodziny.
Duszpasterze wraz z katechistami i katechetami

Kandydat do bierzmowania
deklaruje następujące zobowiązania:

Czym jest sakrament bierzmowania
i kto go może przyjąć?
1.

Sakrament bierzmowania pozwala cieszyć się pełnią Ducha Swiętego.

1.

Uczestniczenia we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święto nakazane.

2.

Brania udziału w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach
(Adwent), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj).

3.

Systematycznego udziału w szkolnej katechezie. Na zakończenie każdego
roku formacji kandydat powinien przedstawić pisemną opinię swojego katechety.

4.

Czerpania radości ze spotkań formacyjnych w małych grupach pod kierunkiem katechistów.

5.

Dawania świadectwa chrześcijańskiego życia w codziennym postępowaniu. Wyznawanie wiary pociąga bowiem za sobą moralne decyzje i określone wybory.

Daje doś wiadczyć pragnienia samego Boga.

2.

Sakrament ten uzdalnia do wzięcia odpowiedzialnoś ci za rozwó j
duchowy własny i innych, otwiera na pełnię miłoś ci, wypełnia wewnętrznym ś wiatłem, pomaga w walce o dobro.

3.

Katolik, któ ry w sakramencie bierzmowania przyjął Ducha Swiętego, ma
moż liwoś ć działania w imieniu Jezusa Chrystusa - Jego mocą, Jego siłą,
z Jego autorytetu.

4.

Jego przyjęcie jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

5.

Sakrament bierzmowania moż e przyjąć osoba ochrzczona, wierząca,
praktykująca systematycznie wiarę, ż yjąca w zgodzie z zasadami moralnoś ci chrześ cijań skiej i odpowiednio do tego przygotowana.

Istota formacji
1.

Wzrost duchowy kandydata jest najważ niejszą zasadą formacji. Jej głó wnym celem jest pomoc w nawiązaniu głębszej relacji z Bogiem i ze wspó lnotą para ialną.

2.

Według Instrukcji cykl formacyjny powinien odbywać się przez dwa lata
(VIII klasa SP i I ponadpodstawowa). Data udzielania sakramentu uzależ niona jest od terminarza szafarza sakramentu.

3.

Przyjęcie sakramentu bierzmowania poza para ią jest moż liwe tylko za
zgodą Proboszcza.

„Instrukcja dotyczącej przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej” z 2019 r.

Niespełnienie zobowiązań
stawia pod znakiem zapytania zasadność przystępowania do bierzmowania.

