
BIERZMOWANIE – 1 MAJA 2022 – godz. 3:00PM 

TERMINY SPOTKAN  

Październik 1 – Pierwszy Piątek miesiąca – 6:30PM (do kościoła przychodzimy 10-15 minut wcześniej).  
Nabożeństwo Różańcowe i Msza św w kościele z udziałem  

Kandydatów do Bierzmowania. Kandydaci prowadzą Różaniec. 
(mozliwość spowiedzi od godz. 6:00pm)  

 
UWAGA!  ZARAZ PO MSZY SW. ODBEDZIE SIE PIERWSZE OBOWIAZKOWE SPOTKANIE 

RODZICOW I KANDYDATOW DO BIERZMOWANIA 

Listopad 5 - Pierwszy Piątek miesiąca – 7:00PM - Msza św. w kościele z udziałem Kandydatów  
do Bierzmowania (mozliwość spowiedzi od godz. 6:00pm) 

                                   Przedstawienie Kandydatów do Bierzmowania podczas Mszy św. – godz. 
7pm w kościele i złozenie zobowiazan.  

Po Mszy Sw. obowiazkowe spotkanie dla rodziców i kandydatów do Bierzmowania 
 

Grudzień 3 - Pierwszy Piątek miesiąca – 7:00PM - Msza św. w kościele z udziałem Kandydatów  
do Bierzmowania (mozliwość spowiedzi od godz. 6:00pm) 

Po Mszy Sw. obowiazkowe spotkanie dla rodziców i kandydatów do Bierzmowania  

 

Styczeń 7 – Pierwszy Piątek miesiąca – 7:00PM - Msza św. w kościele z udziałem Kandydatów  
do Bierzmowania (mozliwość spowiedzi od godz. 6:00pm) 

Po Mszy Sw. obowiazkowe spotkanie dla rodziców i kandydatów do Bierzmowania 

 
Luty 4 – Pierwszy Piątek miesiąca –7:00PM - Msza św. w kościele z udziałem Kandydatów  

do Bierzmowania (mozliwość spowiedzi od godz. 6:00pm) 
Po Mszy Sw. obowiazkowe spotkanie dla rodziców i kandydatów do Bierzmowania 

 
Marzec 4  - Pierwszy Piątek miesiąca –6:30PM - Droga Krzyżowa i Msza św. z udziałem  

Kandydatów do Bierzmowania. Kandydaci prowadzą Drogę Krzyżową  
 (mozliwość spowiedzi od godz. 6:00pm)  

 Po Mszy Sw. obowiazkowe spotkanie dla rodziców i kandydatów do Bierzmowania  
 

Kwiecień 1 - Pierwszy Piątek miesiąca –6:30PM - Droga Krzyżowa, Msza św. z udziałem  
Kandydatów do Bierzmowania oraz wręczenie krzyży Kandydatom.   

(mozliwość spowiedzi od godz. 6:00pm)  
Po Mszy Sw. obowiazkowe spotkanie dla rodziców i kandydatów do Bierzmowania  

 

Dzień skupienia przed bierzmowaniem – data zostanie ogłoszona  

 



Kwiecień 30 – (sobota) -  Próba ze świadkami i kandydatami do Bierzmowania, spowiedź –  
Spotykamy się 6:30PM w  kościele  

 

Maj 1 - (niedziela) – BIERZMOWANIE – 3:00 PM W KOŚCIELE  

Spotykamy się 2:30 PM - zbiórka z tyłu w kościele. 
 

Pielgrzymka do Merrillville, Indiana – data zostanie ogłoszona  

 

1. Do 3 grudnia proszę dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty:  

- Metryka chrztu i zaświadczenie o przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej;  

- Forma z imieniem i nazwiskiem kandydata do bierzmowania, oraz z wybranym imieniem;  

- Forma z imieniem i nazwiskiem sponsora, czyli świadka Bierzmowania, podpisana przez ks. 

Proboszcza z parafii do ktorej świadek należy.  

 

Świadkiem Bierzmowania może być wyłącznie osoba wierząca i praktykująca, która 
ukończyła 16 lat i przyjęła Sakrament Bierzmowania. Mogą to być chrzestni. Dla dziewcząt – 

kobiety, dla chłopców – mężczyźni, (jeżeli jest to możliwe).  

Rodzice nie mogą być świadkami Bierzmowania !!! 
 

2. Kandydaci zobowiązani są do znajomości katechizmu, podstawowych modlitw i prawd wiary, do 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz w Nabożeństwach Pierwszych Piątków i w miesięcznych 

spotkaniach.  

3. Składka na pokrycie kosztów związanych z uroczystością Bierzmowania plus fotograf wynosi $250.00  

Czek proszę wypisać na Polską Szkołę św. Ferdynanda i wpłacić do Pani Beaty Bosak (cell# 

773.758.2123) nie później niż do dnia 5 listopada, 2021 


