
ZGŁOSZENIE CHRZTU DZIECKA 
PLANOWANA 
DATA  

 

 

 

Prosimy  wypełnić DRUKOWANYMI CZYTELNYMI LITERAMI. 
 

Część I. Dane o dziecku (prosimy pisać dokładnie tak jak w akcie urodzenia, akt urodzenia dziecka prosimy 
przedstawić podczas składania niniejszego zgłoszenia) 

Imiona i nazwisko dziecka 
chrzczonego 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Numer aktu urodzenia i urząd 
który go wydał 

 

 

Część II. Dane o rodzicach dziecka 
Ojciec 
dziecka 

Imiona i Nazwisko 
 

 

Wiek  Wyznanie  
Matka 
dziecka 

Imiona i Nazwisko 
 

 

Nazwisko panieńskie  
Wiek  Wyznanie  

Dokładny adres zamieszkania 
(korespondencyjny),  oraz  
kod  pocztowy 

 

Telefon domowy /kom.  
Ślub Kościelny  
(data i parafia) 

 

Związek Cywilny 
(data i miejsce) 

 

 

Część III. Dane o rodzicach chrzestnych dziecka (muszą być katolikami, po bierzmowaniu. Mogą być po 
ślubie kościelnym albo stanu wolnego, nie mogą być to osoby żyjące w 
związku cywilnym lub partnerskim – wymagane zaświadczenia z parafii!) 

 

Matka 
chrzestna 

Imiona i Nazwisko 
 

 

Wiek  Wyznanie  
Dokładny adres 
zamieszkania, oraz  
kod  pocztowy 
 

 

 

Ojciec 
chrzestny 

Imiona i Nazwisko 
 

 

Wiek  Wyznanie  
Dokładny adres 
zamieszkania, oraz  
kod  pocztowy 

 

 

My (rodzice) niżej podpisani prosimy o udzielenie sakramentu chrztu św.  naszemu dziecku w wierze Kościoła 
Katolickiego. Zamierzamy nasze dziecko wychować w wierze katolickiej, przez przykład w domu i poza nim; uczestniczyć 
wraz z dzieckiem we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Obiecujemy dołożyć starań aby dziecko przyjmowało Komunię 
Świętą i przystępowało do spowiedzi regularnie (również przez własny przykład- jeśli rodzice mogą przystępować do Komunii 
św.). Jeśli to będzie możliwe nasze dziecko będzie pobierać naukę w katolickiej szkole (nie wyślemy dziecka do szkoły innego 
wyznania religijnego).  

 
I/we promise to show our child the true meaning of the Catholic Faith by good example both in and outside our home I/we promise to 
help our child to grow in love for God and neighbour by being instructed in the Faith in a Catholic School(s) if it is possible; (non in 
school of other religion )  I/we promise to bring our child to Mass on Sundays and Holydays. I/we promise to help our child to receive 
Holy Communion and Confession regularly by my/our example.(If we can). I/we wish our child to be baptised into the Catholic 
Church. 
 
SIGNED  (podpis ojca i matki lub jednego z rodziców)    .............................................. .....................................................  
 
SZAFARZ SAKRAMENTU.........................................................  obecność na naukach …………………….. 
Nauki przed chrztem w każdą sobotę o 17.30 (w maju i październiku o 17.00!) 


