
INFORMACJE - BIERZMOWANIE 2018/2019

KOŚCIÓŁ POLSKI W WIEDNIU

Polska Misja Katolicka w Wiedniu prowadzi przygotowanie młodzieży do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019.

Przygotowanie odbywa się w grupach, formą Nowej Ewangelizacji. Kandydat jest 
angażowany do modlitwy, dynamik, pracy własnej formą zabawy, śpiewu… by mógł 
doświadczyć Jezusa żywego, który kocha i rozumie. Wszystko po to by kandydat był 
fascynującym człowiekiem, synem lub córką, chrześcijaninem - by żył z powerem 
codziennego życia, pełnego radości w pasjonującym Duchu.

Kandydat uczestniczy w rekolekcjach Droga do Prawdy, Dniu Wspólnoty i Dniu Skupienia 
aby osobiście i w skupieniu lub we wspólnocie poczuł obecność Ducha Świętego.

PIERWSZE SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ W 
SOBOTĘ 20 PAŹDZIERNIKA 2018 OD 10.00 DO 13.00 W EMAUS.

1. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PRZYGOTOWANIA:

a/ Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.

b/ Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania;

c/ Branie czynnego udziału w spotkaniu grup przygotowujących się do bierzmowania.

2. UCZESTNICZENIE RODZICÓW W PRZYGOTOWANIU:

a/ Uczestnictwo w rekolekcjach Nowe Życie – dobrowolnie;

b/ Rozmowy rodziców z kandydatem – tematy będą przygotowane;

c/ Uczestnictwo w spotkaniach rodziców – pierwsze będzie we wtorek 16.10.2018. Spotkanie 
rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 19.00;

d/ Dostarczenie do 15 stycznia 2019 niezbędnych dokumentów.



3. WYMAGANE DOKUMENTY:

A/ DLA KANDYDATA:

1. Kopia metryki chrztu (Taufschein);

2. Kopia karty meldunkowej (Meldezettel);

3. Kopia aktu urodzenia (Geburtsurkunde);

B/ DLA ŚWIADKA:

1.  Zaświadczenie  z  parafii  zamieszkania  z  adnotacją  o  bierzmowaniu  (dotyczy  osób
zamieszkałych poza Austrią).

2. Nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania.

Świadkiem  może  być  osoba,  która  przyjęła  wszystkie  sakramenty  wtajemniczenia
chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami
wiary oraz jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

• Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych –
najlepiej ojciec chrzestny dla chłopca, matka chrzestna dla dziewczyny.
• Świadek musi mieć ukończone szesnaście lat.
• Świadkiem nie może być ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie oraz osoby będące
w związkach niesakramentalnych.
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