
 

KALENDARZ DLA BIERZMOWANYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE 2018 
 

2018 
STYCZEŃ 
06/07 - KATECHEZA 
13/14 – KATECHEZA 
20/21 – KATECHEZA 
24  - SPOTKANIE  Z KATECHETAMI NA JACKOWIE  7:30 pm *** 
27/28 – KATECHEZA  (Akademia na Dzień Dziadków) 
 

LUTY  
3/4 - KATECHEZA  
10/11 - KATECHEZA   

11- (Niedziela g. 6:30 P.M.) Msza św. wieczorna z udziałem młodzieży i ich 
rodziców – poświęceniec świec bierzmowanych. ** 
14 – ŚRODA POPIELCOWA (Rozpoczyna Okres Wielkiego Postu) 
17/18 - KATECHEZA   (I Sobota i Niedziela W. Postu) 

24 – Wyjazd do st. John i Munster Indiana na Dzień skupienia (8:45 wyjazd, 

powrót 4:00 P.M.)  

24/25 - KATECHEZA  w ramach Dnia Skupienia !!! 
 

MARZEC  
3/4 – KATECHEZA        (III Sobota i Niedziela W. Postu) 

4 -  (Niedziela g. 6:30 P.M.) Msza św. z udziałem młodzieży i rodziców - 
poświęcenie egzemplarzy Pisma Świętego.  
10/11 - DROGA KRZYŻOWA  (IV Sobota i Niedziela W. Postu) 
17/18 - REKOLEKCJE I SPOTKANIA  REKOLEKCYJNE (V Sobota i Niedziela W. Postu)  
24/25-  KATECHEZA -  WIELKANOCNE  ŚNIADANIE - TRADYCJE WIELKANOCNE  
                (Niedziela Palmowa)  
 

KWIECIEŃ   
01  - WIELKANOC - WOLNE 
7/8 – KATECHEZA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
14/15 – KATECHEZA  

15 - (Niedziela g. 6:30 P.M.) Msza św. z udziałem młodzieży i rodziców – 
poświęcenie Krzyży Bierzmowanych.  
21/22 - E G Z A M I N Z CAŁOŚCI MATERIAŁU 
23 - (poniedziałek)  PRÓBA  PIERWSZA  i  GENERALNA 
25 – (ŚRODA) – SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
28/29 -  KATECHEZA  
 
 



 
 
 

AGENDA NA SPOTKANIE KATECHETÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH 

MŁODZIEŻ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

 

 
Data: 24 stycznia 2018 r. 

 

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania - ks. Stanisław Jankowski. 
 

2. Przedstawienie uczestników spotkania. 
 

3. Podziękowanie wszystkim katechetom za pracę, za świadectwo życia -                  

ks. Stanisław Jankowski. 

 

4. Formy zapisu i odpisy aktu chrztu św.: 

- akt chrztu - można przedstawić oryginał lub kopię, nie jest istotna data 

wystawienia; 

- jeśli kandydat przyjął sakrament Chrztu św. w Bazylice św. Jacka, nie jest 

potrzebny odpis. 
 

5. Komitety rodzicielskie - komitety zostały już ustalone we wszystkich szkołach. 

 

6. Kwota na bierzmowanie:  

- ustalona kwota na bierzmowanie wynosi $150,00;  

- rodzice otrzymają rozliczenie na co były wydane pieniądze; 

- jeśli pozostanie reszta, można ją złożyć jako ofiarę na kościół  

-opłata może być uiszczana w ratach, może to być gotówka lub czek.                                                         

Czek wypisany na Bazylikę św. Jacka; St. Hyacinth Basilica 

- pieniądze należy zebrać do 24 marca 2018r. 

 

7. Prezentacja planu na najbliższe miesiące oraz nowe propozycje dotyczące 

spotkań (według załączonego kalendarza 2018): 

 

-  7 lub 8 lutego 2018r. - spotkanie z trójkami klasowymi - spotkanie odbędzie 

się na Jackowie. Jeśli nie mogą przyjechać wszystkie osoby z trójki klasowej, 

wystarczy jeden reprezentant. W spotkaniu mogą wziąć również udział katecheci; 

 

 



*** 11 lutego 2018r. - Msza św. wieczorna 6:30 - poświęcenie świec 

bierzmowanych - wszyscy kandydaci otrzymają jednakowe świece, zamówione dla 

wszystkich przez ks. Proboszcza Stanisława Jankowskiego. 

Każda szkoła proszona jest o przesłanie liczby kandydatów do bierzmowania. 

Prośba, aby na Mszę św. tego dnia zaprosić również osoby, które będą świadkami 

osób, które przyjmą sakrament Bierzmowania. 

Tego dnia w czasie liturgii NIE będzie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 

Odnowienie przyrzeczeń chrzecielnych tylko podaczas Mszy św. z udzieleniem 

Sakramentu Bierzmowania. 

 

- ??                    2018r. - Dzień Skupienia w Munster/Indiana - młodzież, katecheci 

i jeśli są chętni rodzice. Wyjazd autokarem, koszta wyjazdu młodzieży w ramach 

kwoty na bierzmowanie, rodzice - dodatkowa opłata. 

Należy podać dokładną liczbę osób chętnych na wyjazd i wysłać zgłoszenia do Ks. 

Proboszcza Stanisława Jankowskiego. 

 

- 4 marca 2018 – Msza sw. wieczorna o 6:30 – poświęcenie egzemplarzy Pisma 

św.  

 

- 17/18 marca 2018r. - Rekolekcje dla młodzieży z Jackowa w ramach rekolekcji 

wielkopostnych – ks. Krzysztof Mordka, CR z Polski 

 

- 15 kwietnia 2018r. – III Niedziela Wielkopostna Msza św. o 6:30  z udziałem 

młodzieży i rodziców - poświęcenie Krzyży Bierzmowanych. W tym dniu bedzie 

okazja dla naszej młodzieży przed Mszą sw. skorzystać z sakramentu pokuty.  

 

- 23 kwietnia (poniedziałek) 2018r. – Próba generalna dla kandydatów po Mszy św. 

ok. 7:30 P.M.  

 

- 25 kwietnia (środa) 2018r., godz. 7:00 PM - Sakramentu Bierzmowania 

udzieli Ks. Biskup Andrzej Wypych. 

 

8. Paramenty liturgiczne dla kandydatów: 

- Krzyże bierzmowanych, świece, stuły - jednakowe dla wszystkich - zamówiony 

będzie przez księdza Proboszcza na Jackowie;  

 

9. Zdjęcia i fotograf: VICTOR STUDIO. 

 

10. Inne propozycje: 

 



11. Inne sprawy: 

- prośba o przekazanie adresów do korespondencji i adresów e-mail katechetów, 

koordynatorów katechetycznych i dyrektorów szkół; 

- prośba o przekazanie Ks. Stanisławowi Jankowskiemu adresów do 

korespondencji rodziców kandydatów do bierzmowania (Ksiądz wyśle listy do 

rodziców z różnymi informacjami); 

- świadkowie bierzmowania - akt parafialny/zaświadczenie o przynależności do 

parafii i że są praktykującymi katolikami; zachęcanie rodziców i kandydatów do 

bierzmowania, aby świadkami były osoby, które praktykują i należą do parafii; 

- pozostawiamy swobodę w wyborze świadków bierzmowania, w ostateczności 

świadkiem może być również rodzic; 

- do końca lutego należy zebrać wszystkie wymagane dokumenty; 

- Pismo Św. - pozostawić wybór kandydatom w jakim języku chcą otrzymać Pismo 

św.; jeśli są klasy, które już zakupiły Pismo św. i na jego podstawie przygotowują 

się do bierzmowania, nie muszą starać się o zakup nowego. Pismo Św., z którego 

korzystają zostanie poświęcone  w czasie Mszy św., 4 marca 2018r. 

- YouCat / w j. Polskim albo angielskim 

 

12. Zakończenie spotkania modlitwą i błogosławieństwem - Ks. Stanisław 

Jankowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


