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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: ……………………………………………………….. 

CZY DZIECKO BYŁO OCHRZCZONE NA EALINGU? ……………………………. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW: 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA: ………………………………………………………………. 

RELIGIA (WYZNANIE) OJCA: …………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI: ……………………………………………………………… 

RELIGIA (WYZNANIE) MATKI: …………………………………………………………. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CAŁEJ RODZINY: 

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………. 

ULICA: ……………………………………………………………………………………….. 

KOD POCZTOWY: …………………………………………………………………………. 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: ……………………………………………… 

ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………….. 

 

W KTÓRE DNI TYGODNIA MOŻECIE PRZYCHODZIĆ NA KATECHEZY? 

(PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WSZYSTKIE MOŻLIWE): 

PONIEDZIAŁEK           WTOREK            ŚRODA            CZWARTEK 

 

GDZIE PLANUJECIE KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ? 

(PROSZĘ ZAKREŚLIĆ): 
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1. Jakie warunki powinno spełniać dziecko, by móc zostać zapisane na przygotowanie? 

Na przygotowanie zapraszamy dzieci, które: 

• są ochrzczone 

• są zapisane do naszej Parafii, 

• są z rocznika 2013 (lub ewentualnie 2012) 

• mówią i czytają po polsku  

2. Z czego składa się przygotowanie? 

a) Spotkanie organizacyjne (wyłącznie dla rodziców) 13 września 2021, godz. 17:30  

b) Wymiar liturgiczny: 

• coniedzielna Eucharystia o godzinie 14:30 

• I czwartki miesiąca o 17:30 (07.10.2021; 04.11.2021; 02.12.2021; 03.02.2022; 03.03.2022) 

• uczestnictwo w nabożeństwach (1x różaniec, 1x roraty, 1x droga krzyżowa) 

• 3 próby przed uroczystością 

c) Wymiar katechetyczny: 

• cykl 10 katechez prowadzonych równolegle dla dzieci (z paniami katechetkami) i rodziców  

(z księdzem Piotrem Szyperskim MIC). Katechezy odbywają się w jeden wyznaczony dzień tygodnia 

pomiędzy poniedziałkiem, a czwartkiem od 17:30 do 19:00. 

20 - 23 września 2021 07 - 10 lutego 2022 

11 - 14 października 2021 21 - 24 lutego 2022 

22 - 25 listopada 2021 14 - 17 marca 2022 

13 - 16 grudnia 2021 28 - 31 marca 2022 

24 - 27 stycznia 2022 25 - 28 kwietnia 2022 

• cykl 10 katechez domowych, które prowadzą rodzice dla dzieci i wspólnie wykonują pracę domową 

• zaliczenie pamięciowe modlitw i prawd katechizmowych (materiał dostępny na naszej stronie www) 

3. Jakie dokumenty są potrzebne przy zapisie? 

• akt chrztu dziecka (dziecko ochrzczone na Ealingu nie potrzebuje aktu chrztu) 

• formularz zapisowy 

4. Do kiedy mogę zapisać dziecko?  

Zapisy trwają od 31 maja 2021 do 6 września 2021 lub do wyczerpania miejsc. 

Na przygotowanie może zgłosić się maksymalnie 120 osób. 

5. Kiedy będzie Pierwsza Spowiedź Święta w naszej parafii? 

Sakrament Spowiedzi Świętej dla dzieci planujemy na sobotę 7 maja 2022.  

6. Kiedy będzie Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii? 

Zazwyczaj Pierwsze Komunie Święte odbywają się z podziałem na grupy w jeden z majowych weekendów.  

Planujemy je na 14-15 maja 2022.  

7. Czy Pierwsza Komunia Święta może się odbyć w Polsce? 

Istnieje możliwość przygotowania w naszej parafii i wystawienia odpowiedniego zaświadczenia 

umożliwiającego przystąpienie do pierwszej Spowiedzi i Komunii w innej parafii, także w Polsce. 

8. Czy są jakieś obostrzenia w związku z epidemią? 

Z racji na obostrzenia związane z epidemią możliwe, że terminy spotkań oraz spowiedzi i komunii ulegną 

zmianie. Parafia zastrzega sobie także możliwość zorganizowania zajęć w formie online na platformie ZOOM. 

Szczegółowe wytyczne zostaną przedstawione rodzicom na pierwszym spotkaniu we wrześniu. 

9. Kancelaria jest czynna tylko telefonicznie i mailowo… W jaki sposób mam zapisać dziecko? 

Wypełniony i podpisany formularz oraz świadectwo chrztu proszę: 

a) Włożyć do koperty i wrzucić do skrzynki pocztowej przy kancelarii (nie dawać księdzu ani stewardom) 

b) Lub zeskanować obydwa dokumenty i wysłać na adres komunia.ealing@gmail.com  

10. Skąd mam pewność, że moje zgłoszenie zostało przyjęte?  

Jeśli dziecko zostanie przyjęte na przygotowanie otrzymacie Państwo potwierdzenie na podany przez siebie 

w formularzu adres e-mail. W pierwszej kolejności przyjmowane będą rodziny od dawna zapisane do parafii. 

11. Ile wynosi składka i kiedy należy ją zapłacić? 

Składka na przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej wynosi 80 funtów. Należy ją uiścić na 

pierwszym spotkaniu 13 września 2021 (proszę nie przynosić, ani nie przelewać wcześniej żadnych 

pieniędzy). 
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