
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 

 

Rodzice dziecka powinni mieć świadomość wychowania go w wierze katolickiej 

poprzez przykład życia sakramentalnego, modlitwę oraz życie zgodnego 

z moralnością chrześcijańską. 

 

W naszej parafii sakrament chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. raz 

w miesiącu o godz. 15.30, a w okresie wakacyjnym o godz. 12.00 (o dokładnej 

dacie należy pytać w Kancelarii parafialnej). 

 

PRZYGOTOWANIE: 

 

Rodzice dziecka dokonują zgłoszenia do chrztu św. osobiście w kancelarii 

parafialnej. 

 

Potrzebne dokumenty: 

- akt urodzenia dziecka, 

- zaświadczenia od kandydatów na rodziców chrzestnych, jeżeli mieszkają poza 

naszą parafią (również poza granicami Polski), 

- podać dane osobowe rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, 

stan cywilny, data i miejsce ślubu, adres zamieszkania, nie zameldowania!). 

- w przypadku rodziców, którzy mieszkają po za naszą parafią, a chcieliby 

ochrzcić dziecko w naszym kościele, zgoda z parafii zamieszkania na chrzest 

w innej parafii 

 

Kan. 872: Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma 

on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz 

z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził 

życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełnił 

wiernie złączone z nim obowiązki. 

 

 

Wymagania dla kandydatów na rodziców chrzestnych (kan. 874 KPK): 

- osoba wyznaczona przez rodziców/tych którzy ich zastępują, 

- ukończone 16 lat, 

- katolik, bierzmowany, po I komunii świętej, 

- prowadzenie życia zgodnego z wiarą i odpowiadającego funkcji, jaką ma 

pełnić. 

 

 

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, DOPUSZCZENIE DO GODNOŚCI RODZICÓW 

CHRZESTNYCH ROZSTRZYGA KAPŁAN PO WŁAŚCIWYM ROZEZNANIU. 



Katecheza przedchrzcielna 

W sobotę przed chrztem odbywa się o godz. 16.00 w salce katechetycznej, 

obowiązkowa katecheza dla rodziców i chrzestnych. Jest ona przypomnieniem 

czym jest chrzest, jakie są jego skutki oraz objaśnieniem liturgii sakramentu. Jeżeli, 

z różnych przyczyn, chrzestni nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, mogą to zrobić 

we własnej parafii i dostarczyć potwierdzenie uczestnictwa w nim. 

 

Spowiedź przed chrztem należy odbyć w terminie dowolnym, w dowolnej 

parafii. 

 

 

 


