Karta zgłoszenia dziecka na Przygotowanie do pełnego udziału w Eucharystii
Dane osobowe dziecka
Nazwisko i imię
dziecka
Data ur.
dd-mm-rrrr

Miejsce ur.

Szkoła

Klasa
Adres zamieszkania (korespondencyjny)
Miejscowość

Kod pocztowy

nr
domu/mieszkania

Ulica
telefon
kom.

Tel. domowy

Miejsce chrztu
(jeśli był w Praczach – proszę wpisać LOCO;
jeśli gdzie indziej –
proszę wpisać miejscowość i parafię
i przynieść kserokopię świadectwa chrztu

Data chrztu dziecka
(przynajmniej rok)

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka
cyfrą 1 lub 2 proszę w rubryce obok określić stopień pokrewieństwa
1 - Mama
2 - Opiekunka

Nazwisko i imię
Mamy (Opiekunki)

Tel. Mamy
(Opiekunki)
1 - Tato
2 - Opiekun

ewentualnie
E-mail
Nazwisko i imię
Taty (Opiekuna)

Tel. Taty
(Opiekuna)

ewentualnie
E-mail

Rodzaj związku łączącego rodziców (opiekunów) dziecka:
ślub kościelny / zw. cyw. / bez związku (konkubinat)
Data ślubu
(przynajmniej rok)

Miejsce ślubu
(miejscowość i parafia)

Uwagi o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych ograniczeniach co do wymagań w nauce
(Orzeczenie Poradni), o których rodzice chcą katechetę poinformować

DEKLARACJA RODZICÓW (Opiekunów) Dziecka Pierwszokomunijnego
Prosimy o pomoc w przygotowaniu naszego syna/córki
do pełnego uczestniczenia w Eucharystii i przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
w parafii pw. św. Anny we Wrocławiu - Praczach Odrzańskich dnia 30.05.2021 r.
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.
Dlatego zobowiązujemy się:
• 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 w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do
Pierwszej Komunii Świętej,
• w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach
(Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych i czerwcowych,
• wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
• współpracować z osobą prowadzącą w Parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

Wrocław, dnia

........................................................................................................................
data

podpisy rodziców (opiekunów)

