1. Bierzmowanie
Sakramentu udzieli ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź dn. 9 maja 2017 r. na Mszy św. o godz.
18.00. Młodzież ze świadkami przychodzi na 17.30. Msza potrwa do 2 godzin.
Po Mszy św. będzie jeszcze wspólne zdjęcie z ks. Arcybiskupem.
Proszę dopilnować stroju galowego u młodzieży i godnego stroju u świadka.
2. Terminy spotkań
23 kwietnia - Msza święta o 9.30, po niej spotkanie w kościele
25-27 kwietnia - 19.00 w kościele
4-5 maja - 19.00 w kościele
6 maja - prawdopodobnie przed południem w kościele
7 maja - Msza święta o 9.30, po niej spotkanie w kościele
8 maja - próba generalna o 19.00 w kościele (ze świadkami)
3. Świadek bierzmowania
Wymagania:







jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie, albo przez jego rodziców, albo
przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu,
i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył 16 lat;
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz
prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub
deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

Dane (imię i nazwisko świadka) młodzież dostarcza najpóźniej do 27 kwietnia.
Świadek przed uroczystością bierzmowania powinien przystąpić do spowiedzi, a w czasie
Mszy św. do Komunii św.
Zaleca się, by świadkiem było jedno z rodziców chrzestnych.
4. Imię do bierzmowania
Wybrane imię młodzież dostarcza najpóźniej do 27 kwietnia. Wraz z imieniem młodzież
uzasadnia wybór.
Musi to być imię świętego lub błogosławionego Kościoła Rzymskokatolickiego.
Proszę zwrócić uwagę na to, by imię to nie było wyborem ze względu na modę czy
ekstrawagancję.

Można - i zaleca się - by imię zachować od chrztu.
5. Obecność w kościele
Zachęcam, aby uczestniczyć we Mszy św. (9 maja o 18.00), przyjąć - o ile to możliwe Komunię św.
Miejsca zajmujemy za świadkami.
Będzie fotograf – proszę o nie przeszkadzanie w trakcie udzielania sakramentu.
6. Finanse
Składka po 75 PLN. W tym: pamiątka i krzyż, wystrój kościoła, dary ofiarne, datek dla
organisty i siostry zakrystianki.

