
Zgłoszenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej 
w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach-Wilkowyjach 

 

prosimy wypełnić wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami 

 

A/ DANE DZIECKA – niezbędne do przygotowania do przyjęcia I Komunii św. 
 

imię i nazwisko ………………………………………………… data urodzenia ………………… 

data i parafia chrztu ………………………………………………………………………………… 

imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania …………………………………………………………………………………. 

 

B/ DANE DODATKOWE – umożliwiające kontakt w toku przygotowań do I Komunii św. 
 

szkoła ……………………………………………………………………… klasa ………………… 

telefon kontaktowy do rodziców / opiekunów ………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dodatkowych (umieszczonych w części B) przez 

administratora, którym jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach. 

Zgoda jest wyrażona dobrowolnie i może być cofnięta w każdym czasie. 

 

…………………  …………………………………………………………………………… 
data      podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 
Uwaga: Parafia zbiera i przechowuje dane zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13.03.2018 r. Dane z części A 

zostaną wpisane do księgi osób przystępujących do I Komunii i/lub posłużą do aktualizacji kartoteki parafialnej. Dane z części B 

zostaną wycofane z przetwarzania zaraz po zakończeniu przygotowania. 

 

C/ DEKLARACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 
 

„Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w 

wierze (…) Czy jesteście świadomi tego obowiązku?” Na to pytanie odpowiedzieliśmy przy chrzcie 

dziecka: „Jesteśmy świadomi.” Wypełniając tę obietnicę, chcemy przygotować nasze dziecko do 

spowiedzi i Komunii Świętej z pomocą osób odpowiedzialnych w tutejszej parafii. 

Zobowiązujemy się: 
 wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem, 

 uczestniczyć wraz z dzieckiem w mszach niedzielnych i pierwszopiątkowych (a w miarę 
możliwości w roratach czy nabożeństwach okolicznościowych), 

 pomagać dziecku w przyswajaniu niezbędnej wiedzy religijnej, 

 brać udział w spotkaniach i współpracować z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie. 

 

…………………  …………………………………………………………………………… 
data      podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 

 
Na indywidualną rozmowę z księdzem w kancelarii należy zabrać następujące dokumenty: 

− w przypadku zamieszkania poza tutejszą parafią – zgodę z parafii zamieszkania na przygotowanie i przystąpienie do Pierwszej 

Komunii, 

− jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii – do wglądu świadectwo chrztu (nie musi być nowo wydane), w ostateczności 

pamiątkę przyjęcia chrztu. 


