
 

 
DEKLARACJA RODZICÓW 

DZIECKA 
 

Zgłaszamy nasze dziecko 
do przyjęcia Pierwszej / Wczesnej Komunii Świętej 
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Czuchowie 
 

 Zapoznaliśmy się z wymaganiami jakie Kościół i parafia 
stawia dzieciom przygotowującym się do Pierwszej / Wczesnej 
Komunii Świętej i ich rodzicom. Czujemy się odpowiedzialni za 
wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze 
zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. 
 Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących 
warunków: 

ü w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem 
z dzieckiem we Mszy Świętej; 

ü pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego 
materiały z Katechizmu; 

ü systematyczne brać udział w spotkaniach dla rodziców 
w kościele; 

ü w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem 
w nabożeństwach różańcowych, Roratach, 
w Drodze Krzyżowej i nabożeństwach majowych; 

ü wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia. 
 

 

 

 

 
     data                                      podpisy rodziców 
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             Dane dziecka i rodziców 

 
                      Imię i nazwisko dziecka 
 
                           …………………………………………...………….. 
 
Adres zamieszkania ....................................................................... 
 
........................................................................................................ 
 
Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………….. 
 
........................................................................................................ 
 
Nr telefonu rodziców ...................................................................... 
 
E-mail rodziców ............................................................................. 

 
Szkoła i klasa / Przedszkole i grupa ………………...……………… 
 
……………….................................................................................. 
 
Data i miejsce urodzenia dziecka .................................................. 
 
........................................................................................................ 
 
Data Chrztu św. ............................................................................. 
 
Parafia Chrztu św. ......................................................................... 
 
Nr księgi ochrzczonych ................................................................. 
 
Jeśli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii, prosimy, by do 
końca roku dostarczyć akt Chrztu św. dziecka. 
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