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Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w Lusówku w 2020/2021 roku 
 

KALENDARZ SPOTKAŃ 

WRZESIEŃ  

27 IX, niedziela, g. 1130 – Msza Święta oraz spotkanie dla rodziców  

PAŹDZIERNIK  

04 X, niedziela, g. 1130 – rozdanie książeczek do Mszy Świętej 

11 X, niedziela, g. 1130 – poświęcenie różańców i spotkanie dla dzieci 

                 piątek   godzina 1730  Różaniec dla dzieci 

25 X, niedziela, g. 1130 – po Eucharystii spotkanie dla rodziców 

LISTOPAD  

8 XI ,niedziela , g.1130 –  poświęcenie modlitewników i spotkanie dla dzieci 

22 XI, niedziela, g. 1130 – po Eucharystii spotkanie dla rodziców 

GRUDZIEŃ  

13 XII, niedziela, g. 1130 – poświęcenie medalików i spotkanie dla dzieci 

Roraty dla dzieci – poniedziałek (700), środa (1830), piątek (700) po porannej Mszy zaprowadzenie dzieci do szkoły 

   Gdyby któreś z dzieci zaspało może tez uczestniczyć w wieczornej Eucharystii) 

STYCZEŃ  

10 I, niedziela, g. 1130 – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych –spotkanie dla dzieci 

24 I, niedziela, g. 1130 – po Eucharystii spotkanie dla rodziców 

LUTY  

14 II poświęcenie świec i spotkanie dla dzieci 

17. II Środa Popielcowa  

piątek;  Droga Krzyżowa g. 1745 

Ferie zimowe 15.02-28.02 

MARZEC  

14 III niedziela . g.1130 - spotkanie dla dzieci 

piątek;  Droga Krzyżowa g. 1745 

21.III, niedziela, g. 1130 – jak przygotować dziecko do I spowiedzi – spotkanie dla rodziców 

KWIECIEŃ  

01.IV udział w Liturgii Wielkiego Czwartku dzieci i rodziców 

11 IV, niedziela, g. 1130 –spotkanie przed spowiedzią dla dzieci.  

17 IV, sobota, przedpołudnie – PIERWSZA SPOWIEDŹ DZIECI 

O próbach przed I Komunią Świętą będę informował na bieżąco 

MAJ  

10-14 V,   – spowiedź dzieci konkretne terminy dla klas podane przy I spowiedzi 

15.V – g. ( termin godzin podany w grudniu)  PIERWSZA  KOMUNIA ŚWIĘTA 

16 -22 V – Biały Tydzień 

29 V wspólny rodzinny wyjazd do Buku do Sanktuarium Matki Bożej Literackiej 

Dzieci w czasie Mszy Świętej uczą się pieśni na Komunię Świętą. 
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DLA DZIECI NABOŻEŃSTWA 

Różaniec w październiku - piątek 1730;  

Roraty w adwencie – grudniu - poniedziałek i piątek o 700 i środa 1830;  

Droga Krzyżowa Wielki Post -luty i marzec - 1745 w piątek;  

Majowe przy krzyżach i figurach;  

Czerwcowe w czerwcu - piątek 1815;  

Gorzkie Żale Wielki Post – niedziela  o 930;  

Niedzielna Msza Święta Rodzinna o 1130;  

Rekolekcje szkolne 20-22.10.2020;  

 

Zgłoszenie dziecka do I Komunii Świętej 

Dzień Komunii:  sobota, 15 maja 2021     

Imię i nazwisko dziecka...…….………………….……………………….…………………….……… 

Adres ……………………………….…………………………………………………………………………… 

Rodzice ..………………………..…..………….…………………………………………………………….. 

Tel. …………………………..  Szkoła  …………………………………………………    Klasa ………. 

Data urodzenia……………………..…… Miejsce urodzenia ……………………………………. 

Data chrztu…………………………………………………. Nr aktu ……………………………………. 

Parafia chrztu (adres) …………………..………………………………………………………………… 
Przynosimy dokument potwierdzający akt chrztu (na nim powinna być data i numer z księgi chrzcielnej) 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie wyżej 
wymienionych danych osobowych własnych i dziecka w związku z przygotowaniem do Pierwszej Komunii 
Świętej.  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) 
oraz  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. 
Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 
18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. oraz 
przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich i mojego wyżej wymienionego dziecka w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej 
przez Parafię pw. Świętej Rity (adres: ul. Dopiewska 11A, 62-080 Lusówko  jako administratora danych.  
Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat i po upływie tego okresu dane zostaną usunięte. 
Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych jego lub dziecka. Rodzic/opiekun prawny ma 
prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka. Rodzic/opiekun 
prawny ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz dziecka. Rodzic/opiekun prawny ma 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz 
dziecka, jeżeli przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka 

Lusówko, dnia …………………………………….. 


