ZGŁOSZENIE DO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Druga komunia św. odbędzie się:
21.05.2022r. SP nr 6 - o godz. 12:00
SP nr 11 + inne szkoły - o godz. 13:00
IMIĘ (imiona) i NAZWISKO

……………………………………………………………….……..

ADRES I TEL.…………………………………………………………………………………………………..
TEL. I EMAIL: …………………………………………………………………………………………………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA

……………………………………………………………………….

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

……………...………………….………………..

PARAFIA CHRZTU (metryka chrztu) …………………………………….................................
PARAFIA I DATA PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. ……………………………..........................
SZKOŁA I KLASA

………………………………………………………………………………………….…

KATECHETA ……………………………………………………………………………………………………….
 Jeżeli dziecko jest spoza parafii katedralnej potrzebna jest zgoda
ks. proboszcza parafii, w której Paostwo mieszkają.
 Jeśli dziecko nie było chrzczone w par. katedralnej oraz nie było u nas u
Pierwszej Komunii św. to potrzebny jest nam akt chrztu (metryka chrztu z
par., w której ten sakrament był przyjęty).
 Spotkania formacyjne dla rodziców i dzieci odbywad się będą w każdą
III niedzielę miesiąca (w razie zmiany terminu spotkania poinformujemy
w czasie ogłoszeo i na naszej stronie internetowej).
Dokumenty przyjmujemy tylko w komplecie i PRZEKAZAĆ DO PARAFII DO
31.10.2021 r. do zgłoszenia należy dołączyd zgodę z parafii – jeśli dziecko jest spoza
naszej parafiioraz akt chrztu – jeśli nie mamy danych, iż dziecko jest ochrzczone, czyli
jeśli nie było ochrzczone w naszej parafii lub nie było tu u nas I Komunii św. 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
trzecią niedzielę miesiąca.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych ze zgłoszenia,
przez parafię katedralną w Płocku przy przygotowywaniu odnowienia przyrzeczeo
chrzcielnych.

_________________
Miejscowośd i data

_________________________________
czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

Pieczęd parafii

Zgoda na Komunię św. Generalną poza parafią zamieszkania
Niniejszym wyrażam zgodę na bezpośrednie przygotowanie i Komunię Świętą
Generalną 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

