
 

DROGI BIERZMOWAŃCU! 

 
 
 

Cieszymy się z Twojej obecności oraz gratulujemy Ci, że 

zdecydowałeś się przygotować do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania. Liczymy na Twoją 

współpracę.  
 

Aby umożliwić Ci spotkanie żywego Boga, 

postanowiliśmy zorganizować dla Ciebie przestrzeń 

rozwoju Twojej wiary. Nasze spotkania będą się 
 

odbywały co dwa tygodnie w niedziele. Będziemy 

rozpoczynali w kościele Mszą św. o 16:00, zakończenie 

planujemy ok. 18:30. Poniżej zamieszczamy 

harmonogram naszych spotkań (o  
ewentualnych zmianach będziemy informować): 

 
10.10 – Msza św. na rozpoczęcie 06.03 

24.10  20.03 

29.10 – prowadzimy różaniec 03.04 

07.11  24.04 

19-21.11 wyjazd 08.05 

05.12  22.05 

19.12  05.06 

09.01  19.06 

23.01  06.03 

06.02  20.03   
Jeżeli masz w domu Pismo święte, to zabieraj je na spotkania. 

 
Obecność będą sprawdzali animatorzy na spotkaniu. Nie będzie indeksów i zbierania 

podpisów. Nieuczestniczenie we Mszy św. niedzielnej lub w święto nakazane jest grzechem 

ciężkim. Dobrze gdybyśmy Was znali przynajmniej z widzenia. Gdybyś nie mógł być na 

spotkaniu, prosimy aby Twój rodzic zgłosił to Twojemu animatorowi. Będziemy też brali pod 

uwagę Twoje zachowanie na lekcji religii i pozytywną ocenę z katechezy. Prosimy, abyś do 

końca roku kalendarzowego przyniósł swoje Świadectwo Chrztu. Jeśli nam go nie dostarczysz w 

wyznaczonym czasie zostaniesz skreślony z listy bierzmowańców. To są jedyne warunki do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

 
Chcemy też zaprosić Twoich rodziców na spotkania, które będą się dobywały w trzecie czwartki 
miesiąca o 19:00 w kościele p.w. św. Rodziny: 

 

 

21.10 17.03 

18.11 21.04 

16.12 - nabożeństwo z okazją do spowiedzi 19.05 

20.01 16.06 
 

 
Nie znamy jeszcze daty Bierzmowania, ustali ją dopiero Ks. Arcybiskup. 

 
Chcemy też z Wami wyjechać na trzy dni do Istebnej. Będzie to okazja, żeby bliżej się poznać i 

miło spędzić czas. Nie jest to wyjazd obowiązkowy. Wyjazd jest zaplanowany na listopad, jeżeli 

sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli (szczegółową datę jeszcze podamy). Koszt wyniesie 

200 zł. 
 

Mamy świadomość, ze przychodzisz z różnym nastawieniem. Nie bój się! Będzie to wspaniała 

przygoda z Panem Bogiem w młodym towarzystwie. Przez cały czas jesteśmy do Twojej 

dyspozycji! 
 

 
Ksiądz Piotr wraz z ekipą Animatorów 


