
ZGŁOSZENIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ (14.05.2017 godz. 11:20) 
 

NALEŻY PRZKAZAĆ DO PARAFII KATEDRALNEJ do 16 października 2016 r. - wypełniają wszyscy 
 
 

IMIĘ (imiona) I NAZWISKO DZIECKA ……………………………………………………………………………………………………. 

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW…………………………………………………………..……………………………………. 

DATA I MIEJSCE URODZENIA………………………………               …………………………………………………………………… 

TELEFON I ADRES…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PARAFIA CHRZTU……………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

SZKOŁA I KLASA……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

KATECHETA………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
___________  _____________________ 
Data    Podpis osoby zgłaszającej 

       Miejsce na pieczęć 

          ________________ 

          Podpis duszpasterza 
                         przyjmującego zgłoszenie 
 

 

 

 

 

 

Miejsce chrztu Miejsce zamieszkania Potrzebne dokumenty 

parafia katedralna parafia katedralna zgłoszenie dziecka 

parafia katedralna inna parafia zgłoszenie dziecka + zgoda z parafii  

inna parafia parafia katedralna zgłoszenie dziecka + akt chrztu 

inna parafia inna parafia zgłoszenie dziecka + akt chrztu + zgoda z parafii 

Dzieci z zagranicy Do 16 października 2016 r. - zgłoszenie dziecka u nas i w parafii zamieszkania, 
przywiezienie zaświadczenia, że dziecko jest przygotowywane do I Komunii św. 
oraz przedstawienie aktu chrztu. 
 

Przed Komunią (do 7.05.2017) – poświadczenie przygotowania oraz zgoda na 
komunię poza parafią zamieszkania. 

SPOTKANIA formacyjne w katedrze po mszy św. z godz. 11:30, najczęściej w pierwszą niedzielę miesiąca - 
2.10, 6.11 itd. Proszę obserwować ogłoszenia parafialne, spotkania będą zapowiadane w czasie 
ogłoszeń. 
 

Przy wątpliwościach proszę kontaktować się z kancelarią parafialną: Płock, ul. Mostowa 2:  
poniedziałek-piątek w godz.: 9:30-11:00, 16-17:30, w soboty 10:00-12:00; w tychże godzinach można 
również zatelefonować na nr 24 262 34 35; kontakt email katedra@diecezjaplocka.pl  

 

mailto:katedra@diecezjaplocka.pl
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