
Parafia rzym.-kat. pw. św. Ignacego Loyoli 
ul. Stysia 16, Wrocław  
tel. 71 334 23 14;  
e-mail  ojciec-klakier@duszpasterstwodzieci.pl 
strona - http://duszpasterstwodzieci.pl/ 
 
 

DEKLARACJA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW 

Zgłaszam/y córkę/syna 

………………………………………………………………… 
 Imię (DRUKOWANYMI) 

………………………………………………………………… 
Nazwisko (DRUKOWANYMI) 

 

do przyjęcia Sakramentu Pokuty 13.05.2023 r.  
i I Komunii Św. 14.05.2023 r.  

w parafii pw. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu. 

W ramach przygotowania dziecka do przyjęcia 
Sakramentu Pokuty i I Komunii św. zobowiązujemy 
się/zobowiązuję się do wypełniania następujących 
warunków: 
• Uczestniczyć w każdą niedzielę i święta 

nakazane razem z dzieckiem we Mszy Świętej1 
• Brać udział w spotkaniach formacyjno – 

organizacyjnych dla dzieci - OBECNOŚĆ 
OBOWIĄZKOWA (zapraszamy na nie również 
rodziców; spotkania raz w miesiącu)2 

• Pomagać dziecku w przyswojeniu 
obowiązującego materiału z Katechizmu 
(zdawanie w szkole na katechezie) 

• Zapewnić dziecku uczestnictwo  
w nabożeństwach: 
❖ Różaniec – miesiąc październik, 
❖ Nowenna do Dzieciątka Jezus – miesiąc 
  grudzień, 
❖ Drogi Krzyżowej – Wielki Post,  
❖ Majowe – miesiąc maj, 

• Modlić się za nasze dziecko 
• Współpracować z o. Jerzym, prowadzącym  

w parafii przygotowanie do I Komunii Świętej 
• Zapewnić dziecku udział w próbach 

bezpośrednio przygotowujących do przyjęcia  
I Komunii Św. - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

 

Niedostarczenie deklaracji, świadectwa chrztu4  
i zgody5 w wyznaczonym terminie jest 
równoznaczne z nie wpisaniem dziecka na listę do 
I Komunii św. w naszej Parafii.  
 

Zobowiązuję się do wypełniania warunków 

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

DANE DZIECKA I RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 
Parafia zamieszkania 

………………………………………………………………………. 

Imiona i Nazwiska Rodziców/opiekunów 

……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów 

…………………………………………………………………….. 

Adres e-mail rodziców (opiekunów) 

……………………………………………………………………... 

Szkoła i klasa dziecka 

………………………………………………………………………. 

Rok chrztu świętego dziecka 

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

Parafia chrztu świętego dziecka3 

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

Uwagi: 

Niniejszą DEKLARACJĘ należy ZŁOŻYĆ  
w NIEDZIELĘ  

– 02.10.2022 r. – na pierwszym zebraniu 
organizacyjnym, po MSZY ŚW. o godz. 11.00. 

1 W naszej parafii w niedziele Msza św. z udziałem 
dzieci jest sprawowana o godzinie 11.00             
(można uczestniczyć we Mszy św. o innej godzinie  
i w innej Parafii).  

2 NIEOBECNOŚĆ na spotkaniach JEST PODSTAWĄ 
DO NIEDOPUSZCZENIA dziecka do I Komunii św.  

W NASZEJ PARAFII. 

3 Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii 
niż parafia św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu 
NALEŻY DOSTARCZYĆ ODPIS AKTU CHRZTU  
z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone. 
TERMIN SKŁADANIA ODPISU AKTU CHRZTU 
UPŁYWA Z KOŃCEM LISTOPADA 2022 R.  

Gdy dziecko było ochrzczone w parafii  
św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, prosimy wpisać 
słowo: loco i rok. 

4 Jeżeli dziecko AKTUALNIE ZAMIESZKUJE  
na TERENIE INNEJ PARAFII, należy 
DOSTARCZYĆ ZGODĘ NA I KOMUNIĘ ŚW. 
DZIECKA W NASZEJ PARAFII (ŚW. IGNACEGO 
LOYOLI) z Parafii ZAMIESZKANIA WRAZ  
Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ. 
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