
DEKLARACJA RODZICÓW 
Dziecka Pierwszokomunijnego 

 

Zgłaszamy:  syna / córkę   (podkreślić) 

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

do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej 

w parafii pod wezwaniem 

TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  

w KATOWICACH – KOSTUCHNIE – 21 maja 2023 r. 
 

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

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

………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu rodziców: …………………………………… 

Szkoła i klasa dziecka: ……………………………………………………. 

Data urodzenia dziecka: ………………………………………... 

Miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………. 

Data chrztu św. dziecka: * ……………………………… 

Parafia chrztu św. dziecka: * ……………………………………………. 

* Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż Kostuchna – do końca października 

należy dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu (Ad Sakra) z parafii, w której dziecko było 

ochrzczone. Potwierdzenie chrztu św. jest warunkiem koniecznym (w przypadku braku 

dokumentu dziecko zostanie skreślone z listy przygotowujących się do Eucharystii). 

Związek sakramentalny rodziców (data, parafia, miejscowość): 

………………………………………………………………………………. 

Związek cywilny rodziców (rok i miasto): ……………………...………… 

Jako Rodzice – zobowiązujemy się prowadzić nasze dziecko do Jezusa i wziąć 

odpowiedzialność za przygotowanie. Zapoznajemy się z przywilejami i obowiązkami 

dotyczącymi przygotowania na stronie obok, które odcinamy i zachowujemy. 

 

Kostuchna, ……..……………                …………………….…………………………..    

data                                            podpisy rodziców 

PRZYWILEJE I ZASADY  
         Dziecka Pierwszokomunijnego 

 

oraz 

RODZICÓW 
 

w parafii pod wezwaniem 

TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  

w KATOWICACH – KOSTUCHNIE – 21 maja 2023 r. 
 

Zapoznajemy się z przywilejami i obowiązkami, jakie Bóg i Wspólnota 

Kościoła, którą budujemy stawia dzieciom przygotowującym się do Pierwszej 

Komunii Świętej i ich rodzicom.  

Na chrzcie świętym zobowiązywaliśmy się przed Bogiem, że wychowamy dziecko 

w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas 

nauczył Jezus Chrystus. Czujemy się więc odpowiedzialni za wychowanie religijne 

naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania  

z Chrystusem w Eucharystii.  

Jako rodzice mamy przywilej dawania dziecku pierwsze świadectwo wiary słowem  

i przykładem. Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących 

warunków: 

✓ budować żywą relację do Boga, czyli przyjaźnić się z Panem Jezusem  

i odkrywać wielką miłość Pana Boga do człowieka oraz poświęcać czas 

swojemu dziecku, 

✓ w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem                       

we Mszy Świętej, 

✓ pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału                          

z Katechizmu i lekcji religii, 

✓ uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), 

roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) i nabożeństwach 

majowych (maj), 

✓ wspierać nasze dziecko przez wspólną modlitwę i dobry przykład życia, 

✓ systematycznie brać udział w spotkaniach formacyjnych przy parafii  

do Pierwszej Komunii, 

✓ współpracować z katechetą prowadzącym w parafii i w szkole 

przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, 

✓ uczestniczyć we Mszy św. szkolnej w I piątki miesiąca (godz. 18.00). 


