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ul. Płocka 17                                                                                                             (wpisać jakąś kwietniową datę) 

09 – 100 Płońsk (wpisać swoje dane) 

                            Jego Ekscelencja 

                                                Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski 

                        Biskup Płocki 

 W pierwszym akapicie należy zawrzeć samą prośbę o udzielenie Sakramentu Bierzmowania, np. tymi 

lub podobnymi słowami: Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania albo 

Bardzo proszę Księdza Biskupa o udzielenie mi sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 

 W drugim akapicie trzeba zawrzeć uzasadnienie prośby - powód przystępowania do tego sakramentu, 

czyli konkretne oczekiwania związane z łaskami Ducha Świętego, który chce obdarować na miarę otwartości 

serca i wiary człowieka. Krótko mówiąc: czego oczekuję w codziennym życiu po przyjęciu bierzmowania. 

Napisz od siebie, a nie z Internetu! Następnie należy opisać swoje przygotowanie do sakramentu. 

 W trzecim akapicie piszemy, na jakie imię zdecydowaliśmy się (poprawnie jest 

np. „Józef”, a nie „św. Józef”), a tym samym, kogo wybraliśmy za patrona, czym nas zafascynował, w czym 

chcielibyśmy go naśladować i jakim sprawom w naszym życiu miałby szczególnie patronować (opiekować się).  

 Czwarty akapit to „przedstawienie” świadka bierzmowania. Napisać kto to jest – jaki jest stopień 

pokrewieństwa. I najważniejsze dlaczego właśnie tę osobę chcesz na świadka (bo żyje swoją wiarą). 

Piąty akapit to zwrot końcowy np. tymi lub podobnymi słowami: Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej 

prośby albo Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania. Po jego napisaniu należy dokonać 

redakcji technicznej podania wg następujących wskazówek: marginesy – 2,5 cm; czcionka Times New 

Roman 12; interlinia 1,5; wyjustowanie tekstu; pismo proste (nie kursywa); pogrubienie tylko nazwy adresata; 

przeniesienie pojedynczych liter (np. „w”, „i”) z końca wiersza na początek nowego za pomocą twardej spacji 

(Shift + Enter). Podanie musi mieścić się na jednej stronie (nie pisać numeru strony, skoro jest jedna), a 

elementy jego układu (nagłówek, treść, podpis) – mają być rozmieszczone ładnie oraz dzięki właściwym 

odstępom - symetrycznie, na całej stronie.  Drukujemy czarnym tuszem. Oddajemy w koszulce do segregatora 

(umieszczając dziurki po lewej stronie). Podanie i koszulka nie mogą być pogniecione. 

                                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                                                                 (miejsce na odręczny podpis, można również 

                                                                                                                                   cały zwrot grzecznościowy napisać odręcznie) 

 


