
 

 

Przygotowanie do Bierzmowania . 

 

1. 18 CZERWCA 2020 (czwartek) – SAKRAMENT BIERZMOWNIA O GODZ. 

16.00 i 18.00 (czyli od dziś dokładnie za miesiąc). 

2. W Niedzielę w ogłoszeniach parafialnych pojawiła się następująca informacja: 

W związku z planowanym terminem Bierzmowania – 18 czerwca, uwzględniając 

przy tym obowiązujące uwarunkowania pandemii, prosimy rodziców 

kandydatów do bierzmowania o wyrażenie pisemnej zgody na przyjęcie 

syna/córki tego sakramentu. Zgody prosimy przesłać elektronicznie jako skan na 

maila: krzysztof.wieczorek@katowicka.pl  lub bezpośrednio wrzucić do skrzynki 

na listy, na probostwie. Planowane są dwie Msze św. z udzieleniem bierzmowania  

o godz. 16:00 i 18:00, w których będą mogli uczestniczyć: kandydat, świadek, 

rodzice. Wzór zgody: „Wyrażam zgodę na udział syna/ córki (imię i nazwisko) w 

Mszy św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania dnia 18 czerwca 2020 r.” oraz 

data i podpis rodzica. Prosimy dostarczyć zgody do 24 maja tj. Niedziela.  

3. Ksiądz Krzysztof przysłał mi też listę wszystkich osób, które oddały i nie oddały 

zadanych prac, a więc  

- streszczenia kazań z Triduum 

- streszczenie kazania z 19.04 

- streszczenie kazania z 10.05 

- oraz życiorys Świętego – a tym samym wybór imienia  

I są takie osoby – co chyba w tym roku zrezygnowały z przygotowania do 

Bierzmowania, bo nie oddały nic, albo jedną pracę.  

 

Kochani został miesiąc – wiem, że Bierzmowanie zbiegło się z egzaminami, ale 

bardzo proszę, aby ten tydzień poświęcić na nadrobienie braków. Łącznie z 

katechezą nr 32 i 33.  

Ponieważ nie chcę publicznie pisać kto ma zaległości. Proszę, aby każdy wysłał na 

moją pocztę wiadomość o treści:  
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Szczęść Boże Siostro. 

Z całego serca pragnę przyjąć Sakrament Bierzmowania. Mam pytanie: czy mam 

jakieś zaległości i jak mogę je nadrobić?  

Pozdrawiam. 

Jan Kowalski  

Odpowiadam na każdą wiadomość – może nie od razu, bo mam ich dużo, ale do 

tygodnia staram się poprawić i ocenić każde zadanie –. Więc jeśli nie 

odpowiedziałam na waszą wysłaną wiadomość z zadaniem i nie ma za nią oceny – 

to  znaczy, że jej nie otrzymałam. Próbujcie do skutku. Można wiadomości oraz 

załączniki przesyłać też przez nasz e – dziennik. Mój adres: a.jurczak@sp18-

pszczyna.pl        

 

4. 18 maja 2020 to dzień 100 urodzin św. Jana Pawła II – dziś w taki dzień nie 

zadaję zadania – szczególnie tym, którzy są na bieżąco. A tych co mają braki 

zachęcam do pracy. Dziś w telewizji o godz. 21.00 zapraszam na Teatr pt. 

„Powołanie” poświęcony św. Janowi Pawłowi II.   

5. Znajdź w Internecie modlitwę do św. Jana Pawła II – i pomódl się o dobre 

przygotowanie i godne przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.  
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