
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2016/17 – KLASA III 

 

INFORMACJE 

1. Data bierzmowania: 16 maja, godz. 18:00.  

2. Usprawiedliwiamy wszystkie nieobecności. Usprawiedliwiamy je najpóźniej w dniu spotkania. W 

przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności będę pisał przypomnienie z prośbą o kontakt 

rodziców ze mną oraz wyznaczę dodatkowe zadanie. Wykreślam z listy w przypadku braku kontaktu 

rodziców ze mną, niewykonaniu zadania w ustalonym terminie lub ponownym dwukrotnym 

nieusprawiedliwionym opuszczeniu spotkao. 

3. Nieobecnośd można odrobid przychodząc na spotkanie „Baszty” w piątki o 19:00. 

4. Rozpoczynamy spotkania indywidualne. Na spotkaniu poinformujecie mnie o imionach, które 

wybraliście na bierzmowanie (i przedstawicie życiorys świętego patrona), oraz o świadkach 

bierzmowania. „Dziwne” imiona też mogą byd, jeśli osoba, która chce je wybrad, przedstawi 

przekonujące racje, dlaczego chce to zrobid. Informacje o świętych możecie znaleźd na stronie 

Internetowa liturgia godzin : 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3  

5. Wymagania do dopuszczenia do bierzmowania: 

a. Aktywne uczestnictwo na spotkaniach 

b. Rozmowa zaliczeniowa, na której zostaną zadane następujące pytania: 

i. Czy i dlaczego chcesz przyjąd bierzmowanie? 

ii. Podstawowe informacje na temat sakramentu bierzmowania (na podstawie spotkao 

z klasy drugiej) 

iii. Przedstawienie na rozmowie ze mną jednego z tematów spotkao z drugiej klasy 

(innego niż bierzmowanie). 

iv. Odpowiedź na pytania dotyczące spotkao z trzeciej klasy. 

c. Uczestnictwo we wspólnym spotkaniu egzaminacyjnym z księdzem dziekanem (przed samym 

bierzmowaniem) 

o. Krzysztof Ośko OP 

kosko.op@gmail.com 

+48 660 330 755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3


KALENDARZ – SEMESTR II 

 

DATA TEMAT 

30/31 

stycznia 

DUŻA GRUPA: "Gdzie Duch Paoski - tam wolnośd" - nowe życie w Duchu Świętym, 

cz. 1. 

6-9 lutego 
MAŁA GRUPA: "Gdzie Duch Paoski - tam wolnośd" - nowe życie w Duchu Świętym, 

cz. 2. 

13/14 lutego DUŻA GRUPA: „Duch wieje tam gdzie chce” - dary i charyzmaty, cz. 1 

20-23 lutego MAŁA GRUPA: „Duch wieje tam gdzie chce” - dary i charyzmaty, cz. 2 

27/28 lutego DUŻA GRUPA: Kościół - sekta, mafia, czy…?, cz. 1 

6-9 marca MAŁA GRUPA: Kościół - sekta, mafia, czy…?, cz. 2 

13-16 marca NIE MA SPOTKAŃ 

20/21 marca DUŻA GRUPA: Bierzmowanie – i co dalej?, cz. 1 

27-30 marca MAŁA GRUPA: Bierzmowanie – i co dalej?, cz. 2 

24/25 

kwietnia 
DUŻA GRUPA: Symbolika obrzędu bierzmowania 

Do ustalenia Spotkanie zaliczeniowe z księdzem dziekanem 

Do ustalenia Próba do bierzmowania w kościele 

 

 


