
CHRZEST dnia.....................................................       Nr........................ 

Szafarz: .................................................................................... 

 

DANE DZIECKA 

Imiona: 1 .................................................................. 2.......................................................................... 

Nazwisko: .............................................................................................................................................. 

Data urodzenia: ..................................................................................................................................... 

Miejsce urodzenia: ............................................................................................................................... 

Akt urodzenia wydany dnia: ..................................... przez USC w .................................................... 

Nr aktu urodzenia: ............................................................. 

 

DANE RODZICÓW DZIECKA 

Ojciec:  Matka: 

Nazwisko: ..............................................................  .............................................................. 

 ( rodowe ) 

Imiona: ...................................................................  ............................................................. 

Wyznanie: ..............................................................  .............................................................. 

Lat: .........................................................................  ............................................................. 

Zawód: ...................................................................  ............................................................. 

 

Połączeni: 

1. małżeństwo katolickie 2. kontrakt cywilny 3. bez ślubu 

 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................. 

 

DANE CHRZESTNYCH 

Chrzestny:  Chrzestna: 

Nazwisko: .............................................................. ......................................................................... 

Imię: ......................................................................  ......................................................................... 

Wyznanie: .............................................................  ......................................................................... 

Lat: ........................................................................  ......................................................................... 

Zawód: ..................................................................  ......................................................................... 

Adres: ....................................................................  ......................................................................... 

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

  



PROŚBA RODZICÓW O CHRZEST DZIECKA 

 

Jako rodzice dziecka, któremu przekazaliśmy życie zwracamy się z prośbą do Księdza Proboszcza o chrzest 

dla naszego dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Jesteśmy świadomi, że przyjmujemy tym samym na siebie obowiązek wychowania go w wierze,  

aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. 

Wspominając swój własny chrzest: 

 

WYRZEKAMY SIĘ: 

grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych; 

wszystkiego co prowadzi do zła, aby nas grzech nie opanował; 

szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. 

 

Wyznajemy wiarę Kościoła, w której nasze dziecko otrzymuje chrzest: 

WIERZYMY: 

w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi;  

w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego, Pana naszego, Narodzonego z Maryi Dziewicy, 

umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca; 

w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, 

zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. 

 

CHCEMY aby nasze dziecko otrzymało chrzest w tej wierze, którą wyznajemy. 

 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ: 

słowem i przykładem pomagać naszemu ochrzczonemu dziecku zachować godność dziecka Bożego 

nieskalaną aż po życie wieczne; 

pragniemy podtrzymywać światło łaski Chrystusa w duszy dziecka, aby zawsze postępowało jak 

dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze 

wszystkimi świętymi w niebie. 

 

Powyższe zobowiązanie będziemy realizować poprzez: 

 modlitwę z dzieckiem i za dziecko; 

 wychowanie religijne; 

 współpracę z katechezą szkolną; 

 współpracę z parafią w przygotowaniu dziecka do sakramentu pokuty, Najświętszej Eucharystii 

i bierzmowania; 

 troskę o nieustanny rozwój życia modlitwy i życia sakramentalnego w duszy dziecka. 

Matka…………………………………………   Ojciec…………………………………………..... 

Rząśnia, dnia……...……………………… 


