
Przygotowanie do bierzmowania w parafii pw. Św. Kazimierza w Radomiu 
 

 Jako rodzic / opiekun prawny ……………………………………… (imię i nazwisko kandydata), 

mając świadomość ważności dobrego przygotowania się mojego dziecka do owocnego i zbawczego 

przeżywania sakramentu bierzmowania, będę współpracować z parafią w szczególności przez: udział w 

mszach świętych niedzielnych, spowiedzi, udział w nabożeństwach okresowych, spotkaniach formacyjnych, 

wspólną rodzinną modlitwę i lekturę Słowa Bożego, świadectwo życia, pomoc kandydatowi do bierzmowania 

w przyswojeniu koniecznych wiadomości oraz kontakt z osobami prowadzącymi.  

 
                                                                                      ..…………………………………………………………… 

                            Miejsce, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego małoletniego 

 

Podaję dane niezbędne do przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania wynikające z prawa:  
1. Imiona i nazwisko kandydata  
2. Numer w księdze ochrzczonych   
3. Data chrztu św. kandydata   
4. Adres Parafii chrztu kandydata  

 
 Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, umożliwiających kontakt ze 

mną w toku przygotowań do sakramentu bierzmowania: 
1. Data i miejsce urodzenia kandydata  
2.  Adres zamieszkania kandydata   
3.  Tel. kontaktowy do rodzica lub 

opiekuna prawnego kandydata 
 

4.  Adres e-mailowy do rodzica lub 

opiekuna prawnego kandydata 
 

 
 Wyrażam również dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w postaci wizerunku w 

formie wizualnej lub audiowizualnej wykonanej podczas bierzmowania przez podmiot wybrany przez administratora. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę wizerunku w celu zgodnym z 

obowiązującym prawem, włączając w to publikację w parafialnych periodykach informacyjnych, internetowym profilu 
społecznościowym parafii lub stronie internetowej parafii.  

 
                     ..…………………………………………………………… 

                            Miejsce, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego małoletniego 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO)  

oraz art. 8 i 9 Dekretu KEP informuję, że: 
1) Administratorem powyższych danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Radomiu, ul. 

Główna 16, reprezentowana przez ks. Proboszcza Jarosława Wojtkuna; 

2) Inspektorem ochrony danych jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych; e-mail: diodo@diecezja.radom.pl; 
3) Powyższe dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji celu umożliwienia kandydatowi przystąpienia do 

sakramentu bierzmowania w Kościele katolickim lub udokumentowania tej uroczystości;  

4) Podstawą przetwarzania tych danych jest wymóg prawny lub Pani/Pana zgoda;  
5) Dane osobowe wymagane przez prawo będą wpisane do Księgi Bierzmowanych i w ten sposób zarchiwizowane. 

Przetwarzanie dodatkowych danych obywać się będzie do czasu udzielenia Państwa dziecku sakramentu bierzmowania, 

a wizerunek kandydata będzie wykorzystywany do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu lub ustania czasu 

ewentualnych roszczeń według prawa powszechnie obowiązującego;  
6) Szczegółowych informacji na temat danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy  

(np. katechety lub parafii chrztu św.) i innych udziela administrator;  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści powyższych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania zgodnie z RODO lub Dekretem KEP;  

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (w sprawach regulowanych prawem 

świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym). 

 

         Przyjmuję do wiadomości: 
               

 

           ..…………………………………………………………… 
                            Miejsce, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego małoletnieg 



 

TERMIN BIERZMOWANIA: 12 kwietnia 2023 r.  g. 18.00 – Bp Piotr Turzyński 

 

Podstawowe informacje i wymagania: 

 

1. Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa od września do kwietnia. 

2. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą 

przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza 

Proboszcza z Parafii zamieszkania. 

4. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 

• Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne. 

• Systematyczna spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca. 

• Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku w nabożeństwach 

okresowych: różaniec (październik), roraty (Adwent) Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (Wielki Post). 

• Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i Diecezjalnym Dniu bierzmowanych 

• Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania 

przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby 

nieuczęszczające na katechezę nie mogą przystąpić do bierzmowania. 

• Zapoznanie się z tzw. małym katechizmem, zawierającym podstawowe modlitwy, zasady wiary i 

moralności chrześcijańskiej 

• Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii - dwa razy w miesiącu oraz wyznaczonych 

celebracjach liturgicznych 

5. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był 

ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć 

świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………… 

SZKOŁA……………………………………………………………………….. 

 

DLACZEGO CHCESZ PRZYSTĄPIĆ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA? UZASADNIJ SWOJĄ MOTYWACJĘ. 

 


