INFORMACJE DLA RODZICÓW
(przekazane podczas spotkania w dniu 13 marca 2019 r.)
•

Termin bierzmowania - 16 04. 2019 r. (Wielki Wtorek), godz. 1800. Zbiórka w kościele
najpóźniej o godz. 1740. Środkowe ławki będą zarezerwowane dla świadków, a boczne dla
rodziców i zaproszonych gości.

•

Pierwsza próba uroczystości bierzmowania odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
o godzinie 1830. Droga Krzyżowa. Na tym spotkaniu będą wyznaczane miejsca dla młodzieży
i świadków. Bardzo prosimy rodziców o dopilnowanie obowiązkowej obecności młodzieży. Próba
potrwa około pół godziny. Jeśli ktoś wybiera się na Arenę Rodzin, proszę się zgłosić do mnie.

•

Ostatnie spotkanie formacyjne - 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 1800. Na tym spotkaniu
będą wydawane karty do bierzmowania. Po otrzymaniu karty należy sprawdzić, czy zgadzają
się wszystkie wpisane na niej dane (w przypadku rozbieżności należy jak najszybciej
skontaktować się z ks. Kazimierzem). Z tymi kartami należy przyjść na spowiedź i bierzmowanie.
Otrzymanej karty nie można zgubić bądź zniszczyć. Obecność na tym spotkaniu jest
obowiązkowa. Gdyby ktoś z kandydatów do bierzmowania wyjątkowo nie mógł być obecny,
prosimy rodziców o przybycie i odebranie karty (karty nie mogą być odebrane przez kolegę czy
koleżankę).

•

Spowiedź młodzieży przed bierzmowaniem oraz próba generalna - 15 kwietnia 2019 r.
(poniedziałek), godz. 1900. Obecność wszystkich kandydatów do bierzmowania jest obowiązkowa.

•

Spowiedź rodziców i świadków bierzmowania - Podczas bierzmowania wskazane jest
ofiarowanie przyjętej Komunii Świętej w intencji bierzmowanego, dlatego jeśli stan serca tego
wymaga, można przystąpić do spowiedzi podczas niedzielnych mszy świętych. Nie będzie
możliwości spowiedzi w trakcie liturgii bierzmowania.

•

W sobotę 14 kwietnia 2019 r. na godzinę 1830 przychodzą na próbę wszystkie osoby spełniające
jakiekolwiek funkcje podczas bierzmowania (czytanie, psalm, modlitwa powszechna, procesja
z darami, podziękowanie arcybiskupowi).

•

Nowenna do Ducha Świętego będzie odprawiana w dniach 7-15 kwietnia 2018 r. na mszach
świętych o godz. 1800 (w niedziele o 1930). Zachęcamy też rodziców do osobistej modlitwy
w intencji kandydatów do bierzmowania.

•

Podczas bierzmowania wolno będzie fotografować, ale w sposób, który nie będzie zakłócał
przebiegu uroczystości.

•

DO 2 KWIETNIA trzeba zdać egzamin przed bierzmowaniem. Opanowanie minimalnej wiedzy
o naszej wierze to warunek dopuszczenia do bierzmowania. Proszę rodziców o zainteresowanie.

•

Kandydaci byli też proszeni o zaangażowanie w życie parafii (msze święte, nabożeństwa,
wolontariat, grupy parafialne). Prosimy rodziców o przejrzenie kart uczestnictwa i dopilnowanie,
by wszystkie zaległości zostały uzupełnione. Jeśli kandydaci byli nieobecni na którymś ze spotkań
i tego nie uzupełnili, prosimy to uczynić jak najszybciej. To samo dotyczy doręczenia metryki

chrztu, podania imienia do bierzmowania, danych świadka, a także wpłaty składki. Młodzież jest
też zaproszona do udziału w „Marszu dla Jezusa” w Niedzielę Palmową 14 kwietnia od godz.
1330.
•

Młodzież otrzyma propozycję złożenia - z okazji bierzmowania - ślubowania abstynencji od
narkotyków oraz ślubowania czystości przedmałżeńskiej. Prosimy rodziców o odbycie
poważnej rozmowy z dzieckiem na ten temat. Złożenie takiego przyrzeczenia jest całkowicie
dobrowolne i nie jest od tego uzależnione dopuszczenie do bierzmowania. Podpisane deklaracje
należy dostarczyć do ks. Kazimierza w okresie poprzedzającym bierzmowanie.

•

W dniu bierzmowania warto urządzić uroczystą kolację na cześć bierzmowanego, wskazane też
byłoby ofiarowanie dziecku prezentu (najlepiej o charakterze religijnym, np. Pismo Święte
z dedykacją od rodziców lub „YOUCAT - Katechizm dla młodzieży”). Przed wyjściem z domu do
kościoła i po powrocie warto skorzystać z propozycji wspólnej modlitwy rodzinnej.

•

Prosimy o dostosowanie ubiorów młodzieży do rangi uroczystości (strój galowy).

•

Tradycją w naszej parafii jest organizowanie z racji bierzmowania charytatywnej zbiórki
żywności dla osób biednych. Świętowanie ważnego wydarzenia we własnej rodzinie niech będzie
motywacją do hojnego podzielenia się z potrzebującymi. Można ofiarować niepsującą się żywność,
środki czystości lub pomoce szkolne dla dzieci, a wolontariusze parafialnego punktu
charytatywnego przekażą je odpowiednim osobom. Dary najlepiej przynosić do zakrystii,
kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do ks. Kazimierza. Udział w powyższej akcji jest
całkowicie dobrowolny. Jeśli rodzina któregoś z kandydatów nie może udzielić pomocy, bo sama
jest w potrzebie, prosimy o dyskretny sygnał, byśmy taką pomoc mogli zorganizować.

WAŻNE TERMINY
12 marca (wtorek), godz. 18oo – Msza św. i spotkanie rodziców.
25 marca (Niedziela Palmowa), godz. 1330 - „Marsz dla Jezusa” (od OO. Jezuitów do katedry).
2 kwietnia (wtorek), godz. 1800 - spotkanie modlitewno - formacyjne, wydawanie kart do
bierzmowania.
7-15 kwietnia, godz. 1800 (dni powszednie) i 1930 (niedziele) - Nowenna do Ducha Świętego
w intencji bierzmowanych.
12 kwietnia (piątek), godz. 1830 - próba w kościele,
13 kwietnia (sobota), godz. 1830 - próba dla osób pełniących funkcje podczas bierzmowania.
15 kwietnia (poniedziałek), godz. 1900 - próba generalna i spowiedź.
16 kwietnia (wtorek), godz. 1740 - zbiórka bierzmowanych i świadków w kościele.
16 kwietnia (wtorek), godz. 1800 - bierzmowanie (ks. bp Marek Marczak).

