
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni 

Ul. Farna 1 

89-240 KCYNIA 
 

 

Harmonogram przygotowań do Sakramentu Bierzmowania: 

( II półrocze 2017 r.) 

 
 

 

13.02.2017 -        g. 18.30 (poniedziałek) – spotkanie z Rodzicami i młodzieżą 

 

26.02.2017 -        g. 10.00 (niedziela) – uroczyste złożenie imion świętych Patronów  na 

ołtarzu 

 

01.03.2017 -        g. 16.00 (środa popielcowa) – Msza św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu 

 

 

        Droga Krzyżowa – 03.03 (piątek) g.17.30 

              10.03 (piątek) g.17.30  

             17.03 (piątek) g.17.30 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA –  31.03 (piątek) g.19.00 (obowiązkowe) 

 

                                                 Rekolekcje:     27.03 – 29.03,    g. 09.00 – 10.30 

                                  
 

                          

23.02.2017 -  g. 15.00 – 18.00, (czwartek) – plebania, rozmowa na temat wiary i 

Kościoła, włączenie do Sakramentu Bierzmowania (lista) 

                         

Gorzkie Żale–  05.03. g.16.30 (niedziela) 

       12.03. g.16.30 (niedziela) 

       19.03. g.16.30 (niedziela) 

       26.03. g.16.30 (niedziela) 

        

 

Msza Św.+ homilia –     19.02. g.10.00 (niedziela) – Wiara a Kościół – dylematy 

             05.03. g.10.00 (niedziela) – Co ze mnie za chrześcijanin… 

    

 

07.03.2017-        g. 18.30 (wtorek) - kościół,  

ustawienie w ławkach, próba liturgiczna, rozdanie tekstów osobom zaangażowanym 

 

13.03.2017 -        g. 18.30 (poniedziałek) – kościół, po Mszy św. 

                            próba liturgiczna z osobami zaangażowanymi  

 



14.03.2017 -        g. 16.00 (wtorek) – kościół, próba liturgiczna dla wszystkich 

  

17.03.2017 -        g. 10.00 (piątek) – kościół, FULL POWER SPIRIT –  

                            Znajdź pomysł na siebie, koncert i spotkanie ewangelizacyjne 

 

23.03.2017 -        g. 16.00 (czwartek) – kościół, próba liturgiczna dla wszystkich 

25.03.2017 -        g. 11.00 (sobota) – kościół, próba liturgiczna dla wszystkich 

 

27.03.2017 -        g. 16.00 – 17.00 (poniedziałek) –  

Spowiedź Św. przed Sakramentem Bierzmowania dla młodzieży, świadków i rodziców 

 

27.03.2017 -        g. 17.00 – (poniedziałek) – kościół, 

                            próba generalna ( ewentualnie ze świadkami) 

 

28.03.2017 -        g. 17.15  – (wtorek) - kościół,  

                            odbieramy dokument z danymi do Bierzmowania 

 

28.03.2017 -        g. 18.00 –  (wtorek)  

                            uroczysta Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania 

 

  

 

Obowiązkiem kandydata do Sakramentu Bierzmowania jest: 

 

 Cotygodniowy udział w niedzielnej Eucharystii ( godz.10.00) 

 Comiesięczny sakrament Pojednania i Pokuty 
          Uczestniczenie w Drodze Krzyżowej ( dwa razy + Ekstremalna) 

 Uczestniczenie w Gorzkich Żalach (dwa razy) 

 Uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych (obowiązkowo) 

 Złożenie ofiary - przygotowanie świątyni na Uroczystość (wystrój, kwiaty, krzyże, 

pamiątki, intencja Mszy, dar ołtarza) – 100 zł – do 1 marca (środa popielcowa) 

 

 

Brak obecności na spotkaniach przygotowujących, brak usprawiedliwienia powoduje, że 

kandydat do sakramentu bierzmowania nie zostanie przyjęty 

                      (odpowiedzialność za dojrzałą decyzje życia wiary) 
 

 

Przygotowuje: ks. Marek Januchowski 

Kontakt – po każdej niedzielnej Mszy św. 

e-mail: marasjan@interia.pl 

 

 
 

mailto:marasjan@interia.pl

