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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA  

NA PRZYGOTOWANIE  

DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

(WYPEŁNIAJĄ RODZICE DRUKOWANYMI LITERAMI!!!) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA: 

NAZWISKO: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

IMIONA: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DATA I MIEJSCE URODZENIA: _______________________________________________________________________________________________ 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW: 

IMIĘ I NAWISKO OJCA: __________________________________________________________________________________________________________ 

RELIGIA (WYZNANIE) OJCA: _________________________________________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI: ____________________________________________________________________________________________________ 

RELIGIA (WYZNANIE) MATKI: ______________________________________________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

ULICA: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

KOD POCZTOWY: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO: _________________________________________________________________________________ 

ADRES POCZTY E-MAIL: ________________________________________________________________________________________________________ 

-----------------------------------------------------------------------WYPEŁNIA KSIĄDZ---------------------------------------------------------------------

- 

    

EALING POLSKA 

METRYKA CHRZTU SKŁADKA MIEJSCE KOMUNII 



1. Kto może zostać zapisany na przygotowanie? 

Na przygotowanie może zostać zapisane dziecko, którego rodzice należą do naszej Parafii. Dziecko 

powinno mieć rocznikowo 8 lat. 

2. Do kiedy można zapisać dziecko na przygotowanie? 

W 2020 roku przyjmujemy zapisy do 9 października. 

3. Kiedy jest I spotkanie? 

Pierwsze spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla RODZICÓW i odbędzie się w poniedziałek  

12 października 2020 o godzinie 17:30 w kościele. Na pierwszym spotkaniu należy także uiścić składkę  

w wysokości 80 funtów. 

4. Jak wygląda przebieg spotkań? 

Program przygotowania obejmuje 10 katechez prowadzonych równolegle dla rodziców oraz dzieci. Z racji 

na zmieniające się obostrzenia związane z pandemią Covid-19 szczegóły i terminy przygotowania zostaną 

podane na pierwszym spotkaniu. 

5. Kto prowadzi przygotowanie? 

Spotkania dla rodziców prowadzone są przez księdza Piotr Szyperskiego MIC. Dzieci są katechizowane 

przez wcześniej przygotowanych animatorów: siostrę zakonną i osoby świeckie. 

6. Do czego się zobowiązujemy zapisując dziecko? 

o do systematycznego uczestnictwa w Mszach Świętych  

o do systematycznego uczestnictwa w katechezie, 

o do regularnej pracy z dzieckiem w domu – katechezy rodzinnej z wykorzystaniem otrzymanych 

materiałów oraz według skryptów dostępnych na stronie internetowej parafii, 

o do systematycznego odrabiania prac domowych oraz nauki wyznaczonego materiału 

pamięciowego, 

o do pogłębiania własnej wiary, by umacniać wiarę dziecka i rodziny, 

o do współpracy z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz katechetami. 

 

7. Kiedy jest I Komunia Święta i I spowiedź w naszej parafii? 

Uroczystość I Komunii Świętej jak dotąd odbywała się w naszej parafii w dwie pierwsze soboty oraz 

niedziele maja, a spowiedź w ostatnią sobotę kwietnia. Z racji na nieustannie zmieniające się przepisy 

epidemiczne nie możemy obiecać tego terminu.   

8. Czy Komunia Święta może się odbyć w Polsce? 

Istnieje możliwość odbycia przygotowania w naszej parafii, zakończonego wystawieniem odpowiedniego 

zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do pierwszej Spowiedzi oraz Komunii w innej parafii, 

także w Polsce. 

9. Co mam zrobić z tym formularzem i czy potrzebuję jeszcze jakieś dokumenty? 

Formularz należy wypełnić i zostawić u stewardów przy wejściu do kościoła lub wrzucić do skrzynki 

pocztowej przy kancelarii. Potrzebny jest także akt Chrztu Świętego, który należy dostarczyć do Parafii 

do końca grudnia 2020. 

 

PODPISY RODZICÓW: _________________________________________________________ 

DATA: ______________________________ 


