DEKLARACJA RODZICÓW
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
W PARAFII p.w. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W WARSZAWIE
UL. ATEŃSKA 12

W duchu odpowiedzialności za religijne wychowanie naszego dziecka
zgłaszamy naszego syna/naszą córkę* do przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej w Parafii p.w. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W WARSZAWIE.

Pragniemy dobrze przygotować nasze dziecko do przyjęcia tego
Sakramentu i zobowiązujemy się do wypełnienia następujących
warunków:
- w każdą niedzielę i święta nakazane uczestniczyć z naszym dzieckiem we
Mszy Świętej (jeżeli będziemy na wyjeździe, poszukamy najbliższego kościoła, aby
tam uczestniczyć w Eucharystii);
- wspierać nasze dziecko modlitwą i modlić się razem z dzieckiem, aby dawać
mu odpowiedni przykład i dobre świadectwo życia wiarą;
- dawać dziecku przykład przez pełne uczestnictwo w Eucharystii (przystępować
do Sakramentu Pokuty i przyjmować Komunię);
- pomagać dziecku w przyswajaniu obowiązującego materiału z katechizmu;
-współpracować z katechetą/katechetką* przygotowującymi nasze dziecko do
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej;
- systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach dla rodziców
przygotowujących do I Komunii Świętej (raz w miesiącu wg terminarza spotkań);
- brać udział w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach i
rekolekcjach adwentowych, (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze
Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym,
nabożeństwach majowych i czerwcowych;

.....................................................................
Data i podpis OJCA (opiekuna)

.....................................................................
Data i podpis MATKI (opiekunki)
*

niepotrzebne skreślić

ANKIETA PERSONALNA DZIECKA
DO SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Nazwisko: …..…………………………………………………..
Imię/Imiona: .…………………………………………................
Adres zamieszkania: ……………………………………............
…………………………………………………………………...
Imiona rodziców: ..……………………/………………..............
Tata (opiekun)
Mama (opiekunka)
Telefon rodziców: …..…………………/……………….............
Tata (opiekun)
Mama (opiekunka)
E-mail rodziców: …..…………………/………………………...
Tata (opiekun)
Mama (opiekunka)
Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………
Data i Parafia chrztu św.: ……………………………………….
…………………………………………………………………...
Szkoła: …………………………………………………………..
….………………………………………………………………..
Klasa……………………………..
Nauczyciel religii: ..……………………………………………..
Kandydaci ochrzczeni poza parafią p.w. Miłosierdzia Bożego w Warszawie proszeni
są o dostarczenie do końca 2021roku świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego
sakramentu. Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do I
Komunii Świętej. Osoby mieszkające po za parafią p.w. Miłosierdzia Bożego muszą
dostarczyć pozwolenie na I Komunię dziecka z parafii zamieszkania.

Deklaracje oraz ankietę należy oddać p. Katechetce (można także przynieść do
kancelarii parafialnej lub do zakrystii) do 05. października 2021r.

