
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ  
Pierwsza komunia św. odbędzie się:  
13.05.2023r. SP nr 6 - o godz. 12:00  

             SP nr 11 + inne szkoły - o godz. 13:00 

ZGŁOSZENIE NALEŻY PRZEKAZAĆ DO PARAFII KATEDRALNEJ do 9 października 2022 r. 

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

DATA i MIEJSCE URODZENIA    ………………………………………………………….             ………………………………………

SZKOŁA, KLASA, KATECHETA ………………………………………………………………………………………………………………. 

IMIONA i NAZWISKA RODZICÓW lub OPIEKUNÓW …………………………………………………………..………………            

ADRES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON I EMAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych ze zgłoszenia, przez parafię 
katedralną w Płocku przy przygotowywaniu Pierwszej Komunii Świętej. 

___________                                                                                  ___________________ 
Miejscowośd i data                                                           Podpis osoby zgłaszającej 

Miejsce zamieszkania Miejsce chrztu Potrzebne dokumenty 

Parafia katedralna parafia katedralna zgłoszenie dziecka 

Parafia katedralna  inna parafia  akt chrztu (albo ad sacra) + zgłoszenie dziecka 

Inna parafia parafia katedralna zgoda z parafii + zgłoszenie dziecka 

Inna parafia 

inna parafia 

zgoda z parafii + akt chrztu (albo ad sacra) + 
zgłoszenie dziecka 

Terminy spotkao będą zapowiadane w czasie ogłoszeo niedz. i publikowane na stronie internetowej. 
SPOTKANIA formacyjne w katedrze po mszy św. z godz. 11:30, w pierwszą niedzielę miesiąca. 

Przy wątpliwościach proszę kontaktowad 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 zatelefonowad na nr 24 262 34 35; kontakt email katedra@diecezjaplocka.pl 

Zgłoszenie jest obowiązkowe dla każdego dziecka. Po pozostałe dokumenty – jeśli są niezbędne 
(patrz ramka) – trzeba zgłosid się do swojej parafii. Z parafii miejsca zamieszkania należy uzyskad 
zgodę na przygotowanie i komunię św. w katedrze. Jeżeli chrzest był poza parafią katedralną 
należy dołączyd wypełniony dokument ad sacra albo akt chrztu. (Ad sacra to skrócony akt chrztu). 

inna parafia 



 

Pieczęd parafii  

Zgoda na Pierwszą Komunię św. poza parafią zamieszkania 

Niniejszym wyrażam zgodę na bezpośrednie przygotowanie i Pierwszą 

Komunię Świętą w parafii św. Zygmunta w Płocku  

dla   ……………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałego na terenie mojej parafii. 

 

pieczęd            

______________________                                              _____________________________ 

Miejscowośd, data      Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczęć Parafii 

 
AD SACRA 

 
 

Rok i numer księgi chrztów  
(Annus et numerus libri baptizatorum) 

Imię (imiona) i nazwisko  

(Nomen, cognomen) 

Imiona rodziców  
(Nomen patris, nomen matris, nata) 

Data i miejsce urodzenia  
(Dies nativitatis et locus nativitatis) 

Data i miejsce Chrztu   
(Dies et locus baptismi) 

Zgodność z księgą chrztów stwierdzam 
Concordat cum libro baptizatorum 

 
 

L.S 
 

Proboszcz (Parochus) 
 
___________________ 
Miejscowość i data 


