DEKLARACJA RODZICA DZIECKA PRZYSTĘPUJĄCEGO
DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
data I Komunii św. 26 maja 2024. godz. 11.30
Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę1

Imię (imiona) dziecka

nazwisko

w celu przygotowania i przystąpienia, do Pierwszej Spowiedzi i Komunii
Świętej, w parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy - Katedra
❖

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka
i pragniemy, aby zostało dobrze przygotowanie do spotkania z Chrystusem
w Sakramencie Eucharystii. Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia
następujących warunków:

❖

W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we
Mszy Świętej.
Pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału
z katechizmu.
Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę
odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,
W miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach
różańcowych (październik), roratach (Adwent), 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.

❖
❖
❖

❖
❖

data

1

Odpowiednio zaznaczyć

podpis rodzica/prawnego opiekuna

DANE DZIECKA I RODZICÓW
(PRAWNYCH OPIEKUNOW)
Nazwisko i imię/imiona dziecka jakie zostało wpisane podczas chrztu swiętego:
nazwisko

imiona

Adres zamieszkania:
miejscowosc

ulica i numer domu

Imiona i nazwiska rodzicow
(prawnych opiekunow):

imię matki

telefon rodzicow

nazwisko matki

imię ojca

nazwisko ojca

Szkoła podstawowa:
numer

klasa

Data i miejsce urodzenia dziecka:
data urodzenia

miejscowosc

Data i parafia chrztu swiętego dziecka:

data chrztu

parafia chrztu

W przypadku, kiedy dziecko zostało ochrzczone w innej parafii niż parafia katedralna
proszę dołączyć akt chrztu św. z parafii, gdzie odbył się chrzest święty.

miejscowość, data

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
w celu przeprowadzenia przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Zostałem(am)
poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania
ich przetwarzania. Administratorem danych jest Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M.
i św. Wacława M., 58-100 Świdnica, pl. Św. Jana Pawła II 2-3.

