
DEKLARACJA   RODZICÓW (OPIEKUNÓW)1 
 

My Rodzice (Opiekunowie), świadomi obowiązków podjętych przez nas 
wobec Boga i przed wspólnotą Kościoła, w dniu udzielenia sakramentu chrztu 
naszemu Dziecku, prosimy o przyjęcie naszego Dziecka na katechezę 
parafialną przygotowującą do godnego przyjęcia Sakramentu Pokuty 
i Pojednania oraz Komunii Świętej. Dołożymy starań, by swoim przykładem 
życia wiary według Ewangelii i w łasce Bożej oraz właściwym 
przygotowaniem dziecka przysposobić je do ich godnego przyjęcia. 

 

Zapoznaliśmy się z wymaganiami (poniżej), jakie Kościół (parafia) 
stawia dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej 
i ich rodzicom (opiekunom). Poczuwamy się do odpowiedzialności za kształt 
wychowania religijnego naszego dziecka, w tym za przygotowanie 
do przyjęcia Jezusa Chrystusa w Sakramentach Pokuty i Pojednania 
oraz w Eucharystii. 

 

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących zadań: 

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

 troszczyć się o udział dziecka w czwartki o godz. 17:00 we Mszy św. 
szkolnej lub w nabożeństwach różańcowych (w czwartki października), 
w roratach, w Drodze Krzyżowej, w miarę możliwości uczestnicząc w nich 
z dzieckiem, 

 czytać z dzieckiem Pismo św. i zatroszczyć się o jego rozwój modlitwy, 

 brać udział w raz w miesiącu w niedzielnych spotkaniach dla rodziców 
i równolegle w spotkaniach katechetyczno - liturgicznych dla naszych dzieci 
organizowanych w parafii2, 

 pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału 
wiedzy z katechizmu, 

 wspierać na codzień nasze dziecko chrześcijańskim przykładem życia. 
 
W związku z powyższym, prosimy naszą wspólnotę Kościoła 

w niedalekiej przyszłości o udzielenie ....................................... (imię dziecka) 
tychże sakramentów. 
 

Nazwisko i imiona dziecka: ............................................................................... 
Adres zamieszkania dziecka: ............................................................................ 
Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów): ......................................................... 
........................................................................................................................... 
Nr (-y) telefonu (-ów) rodziców (opiekunów): .................................................... 
Klasa (A lub B lub C / nr szkoły:      ............../................... 
 

Miejsce i data urodzenia dziecka: .................................................................... 
Parafia Chrztu Św.: ...........................................................................................  
Data Chrztu Św.: .................... 

 

Podpisy ................................    ......................................  Gliwice, ........  2021 r. 

                                      
1 Deklaracja wypełniona powinna być dostarczona do kancelarii parafialnej, najpóźniej do 31. sierpnia. 
2 Raz w miesiącu w wyznaczoną niedzielę o godz. 9:20. Jest wtedy zapewniona opieka nad małymi dziećmi. 


