Zgłoszenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej
w parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych w Katowicach
A/ DANE DZIECKA (prosimy wypełnić wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami)
imię i nazwisko ……………………………………………… data urodzenia ………………
adres zamieszkania ……………………………………………… data chrztu ………………
szkoła ………… klasa ……

czy chrzest był w tutejszej parafii (zaznaczyć): TAK / NIE

(Uwaga: Parafia zbiera i przechowuje dane zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13.03.2018 r. Powyższe dane
zostaną wpisane do księgi osób przystępujących do I Komunii, ewentualnie posłużą do aktualizacji kartoteki parafialnej.)

B/ DEKLARACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA
„Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w
wierze (…) Czy jesteście świadomi tego obowiązku?” Na to pytanie odpowiedzieliśmy przy
chrzcie dziecka: „Jesteśmy świadomi.” Wypełniając tę obietnicę, chcemy przygotować nasze
dziecko do Komunii Świętej z pomocą osób odpowiedzialnych w tutejszej parafii.
Zobowiązujemy się:
 wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem,
 uczestniczyć wraz z dzieckiem w mszach niedzielnych i pierwszopiątkowych (a w miarę
możliwości w roratach czy nabożeństwach okolicznościowych),
 pomagać dziecku w przyswajaniu niezbędnej wiedzy religijnej,
 brać udział w spotkaniach i współpracować z osobą odpowiedzialną za przygotowanie.
…………………
data

………………………………………………………………
podpisy rodziców / opiekunów


C/ WAŻNE INFORMACJE (tę część należy odciąć i zachować)
1. Wypełnione zgłoszenie należy oddać do piątku 21.09 w kancelarii parafialnej (czynna:
poniedziałek 16-18, wtorek 7.30-10 i 16-18, czwartek 16-18, piątek 16-18).
2. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 27.09 o 19.00 w kościele. Jest to spotkanie
tylko i wyłącznie dla rodziców/opiekunów – należy przyjść bez dzieci.
3. Na spotkaniu zostanie podany szczegółowy terminarz przygotowań. Będzie też ustalony
termin indywidualnej rozmowy z księdzem w kancelarii.
4. Na wspomnianą rozmowę należy zabrać następujące dokumenty:
 w przypadku zamieszkania poza tutejszą parafią – zgodę z parafii zamieszkania na
przygotowanie i przystąpienie do I Komunii,
 jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii – do wglądu świadectwo chrztu (nie musi
być nowo wydane), w ostateczności pamiątkę przyjęcia chrztu.
Wszelkie informacje będą dostępne na stronie: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl
zakładka: aktualności, menu: I Komunia

