Do ks. Tomasza Tomaszewskiego – proboszcza
Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku
PROSIMY, ABY NASZ SYN / NASZA CÓRKA
.............................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

urodzony/a ........................................................ w .............................................................................,
(data)

(miejscowość)

ochrzczony/a w ..................................................................................................................................,
(nazwa parafii)

zamieszkały/a ....................................................................................................................................,
(miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)

uczęszczający/a do ............... w .........................................................................................................,
(klasa)

(nazwa szkoły)

ZOSTAŁ/A PRZYGOTOWANY/A I PRZYSTĄPIŁ/A PIERWSZY RAZ
DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA ORAZ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
W PARAFII PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W SŁUPSKU W ROKU 2023.
Pragniemy w ten sposób realizować przyjęty na siebie podczas sakramentu chrztu naszego
dziecka „obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga
i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus” (Obrzędy chrztu dzieci, nr 77).
−
−
−
−
−
−
−

Jesteśmy świadomi, że naszymi zadaniami w ramach tego obowiązku są przede wszystkim:
nasze codzienne świadectwo życia wiarą katolicką,
kierowanie się w życiu codziennym zasadami Dekalogu,
nasza wspólna modlitwa z dzieckiem i za dziecko,
wspieranie dziecka w rozwoju moralnym oraz wychowywanie go do życia w prawdzie i miłości,
systematyczne uczestniczenie wraz z dzieckiem w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,
rozmowy z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechezy szkolnej i parafialnej,
pomaganie dziecku w opanowaniu podstawowych modlitw, a także w zrozumieniu niezbędnych
treści związanych z sakramentem pokuty i pojednania oraz Eucharystią.

Deklarujemy, że będziemy ściśle współpracowali z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie
naszego dziecka do obu sakramentów oraz czynnie angażowali się w jego poszczególne elementy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję
Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie
powyższych danych osobowych przez administratora, którym jest Parafia pw. św. Maksymiliana
Kolbego w Słupsku, w celu przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii św.
......................................................................

......................................................................

(miejscowość, data)

(numer telefonu rodziców/opiekunów)

............................................................................
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)

............................................................................
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

