
W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej 

parafi (są zapisani) i praktykują. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie 

własnego proboszcza na chrzest w naszej parafii.  

 

Przed chrztem należy: 

 

- dostarczyć do kancelarii parafialnej wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami 

conajmniej trzy tygodnie przed chrztem dziecka.  

- umówić z Duszpasterzem termin chrztu. Prosimy, aby data uroczystości została ustalona przed 

rozpoczęciem wszelkich działań dotyczących: zapraszania rodziców chrzestnych, gości, kupowania 

biletów bądź rezerwowania sali na przyjecie 

- wziąć udział w katechezie przed chrztem. Data i godzina tej katechezy zostanie wyznaczona podczas 

umówienia daty chrztu  

-Formularz zgłoszeniowy można pobrać z Kancelarii po każdej Mszy św. Niedzielnej 

Podczas zgłoszenia dziecka należy dostarczyć poniższe dokumenty: 

- metryka urodzenia dziecka 

- potwierdzenie o bieżącym praktykowaniu wiary pobrane z miejsca aktualnego uczęszczania 

do kościoła ojca/matki chrzestnej 

Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odnośnie do chrzestnych Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza co następuje: 

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu 

towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu 

oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu 

sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. 

Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych. 

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: 

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich 

zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego 

kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; 

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz 

jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; 

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi 

życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. jest w stanie łaski uświęcającej  

i nie trwa w stanie grzechu z jakiegokolwiek publicznego powodu np. rozwodu i zawarcia małżeństwa 

cywilnego - przyp. red.); 

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; 

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko 

razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. 


