
 

 

DEKLARACJA RODZICÓW 
Dziecka Pierwszokomunijnego w roku szkolnym ................... 

 
Zgłaszamy nasze dziecko .................................................................. 

do przygotowań do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej  

w parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Siedlcach. 
 
Wspominając chrzest naszego dziecka oraz zobowiązania, jakich w tym dniu  

się podjęliśmy, czując się̨ odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka,  

pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Jezusem Chrystusem 

w Eucharystii. 

 

Dlatego zobowiązujemy się̨ do wypełnienia następujących warunków: 

-  w każdą̨ niedziele i święto nakazane uczestniczyć́ razem z dzieckiem  

we Mszy Świętej, 

-  pomagać́ dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału  

z Katechizmu, 

-  systematycznie brać́ udział w spotkaniach wyznaczonych  

przez osobę̨ odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii, 

- w miarę możliwości uczestniczyć́ z dzieckiem w nabożeństwach:  
różańcowych (październik), Roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), 

nabożeństwach majowych (Maj), 

- wspierać́ nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia, 

- współpracować́ z osobą prowadzącą̨ w parafii przygotowanie 

do Pierwszej Komunii Świętej, 

- po Komunii pomóc dziecku w stroju komunijnym uczestniczyć́  

we mszach św. białego tygodnia i procesji Bożego Ciała. 

 
 
........................................... 
Data, miejsce 

 
 
.................................                   ......................................... 
podpisy rodziców/opiekunów 

Podstawowe informacje o dziecku 

Nazwisko  

Imię/Imiona  

Data i miejsce 

urodzenia 
  

Parafia i rok 

chrztu* 
  

Parafia 
zamieszkania*  

 

Adres 

Zamieszkania 
 

Imiona rodziców  
 

 

Tel. kontaktowy   

Forma 

kontaktu* 
 

Szkoła i klasa   

Parafia 
zamieszkania*  

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego właściwą parafią każdego chrześcijanina jest 
jego parafia zamieszkania.  Jeśli ktoś spoza parafii JPII chce aby jego dziecko 

przystąpiło do I Komunii w naszej parafii niezbędne jest dostarczenie do końca 

września br. zgody  z parafii zamieszkania.  

*Akt chrztu Proszę dostarczyć akt chrztu do końca listopada br.  
Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Pierwszej Komunii 

Świętej.  Jeśli dziecko jest nie ochrzczone proszę o informacje do 10 września br.  

* forma 

kontaktu:  
Przewiduje dwie opcje: przez grupę na Facebooku lub przez e-mail.  Chodzi o 

szczegółową korespondencję które nie można podawać na ogłoszeniach parafialnych.  
Jeśli wybierają państwo opcję e-mail proszę wpisać adres, jeśli FB proszę znaleźć 
grupę: I Komunia św. par. Jana Pawła II w Siedlcach 2022  

  Wypełnioną deklarację należy oddać ks.  Przemysławowi  lub złożyć w kancelarii parafialnej do 

01 lipca br. 
 


