DEKLARACJA RODZICÓW
DZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO

DANE DZIECKA I RODZICÓW
(OPIEKUNÓW)

Zgłaszamy naszego(ą) syna/córkę,

Nazwisko i imię dziecka: .…………………………………...…….…………..…….

……………………………………………………………………….
Do

przyjęcia

Pierwszej

Komunii

Świętej

w parafii

pw.

..………………………………………………………………...……………………………..

Świętej Rodziny w Radomiu.

Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………..

Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia
dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej i ich
rodzicom (opiekunom). Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie
religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane
do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.









Adres zamieszkania: ……………………………………………………..………………

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:
w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem
we Mszy Świętej;
pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału
z Katechizmu;
systematycznie brać udział spotkaniach wyznaczonych przez osobę
odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej;
w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach
różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach
wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach
majowych (maj);
wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do
Pierwszej Komunii Świętej;

Imię i nazwisko matki ………………………………………………….……………………..
Nazwisko panieńskie matki …………………………………………………………………..
E-mail

rodziców: ………………………………………………………………………….

Nr tel. ojca: …………..…………..…….… Nr tel. matki: …………..…………..…….
Szkoła i klasa: …………………………………….…………….……………..………..
……………………………………………………………………………………..………….

Imię i nazwisko katechety: …………………………………...…………….………….
Nr telefonu do katechety: …………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: ………...……….…………………..………………………
………………………………...…………………………...………………….………………

Data chrztu Św.: ………………….………..…………………………………………….
Parafia chrztu Św.: ………………………………...…………………………………...
Nr księgi ochrzczonych: ..………………………………………………………………
W terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do
Pierwszej Komunii Świętej należy dostarczyć wyciąg z Aktu Chrztu (Ad Sacra)
z parafii, w której dziecko było ochrzczone. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem
koniecznym do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

…………………………………
Data

…………………………………………….
podpis rodziców/opiekunów

Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Rodziny w Radomiu,
ul. Kelles-Krauza 19. Niezbędne dane będą przetwarzane w celu przygotowania do Pierwszej Komunii
Świętej oraz odnotowania w kartotece i księgach parafialnych. Pełna informacja o przetwarzaniu
danych znajduje się u Administratora.

………………………
Data

………………..……………
podpis rodziców/opiekunów

