
 

Chrzest św. zamówiono na dzień: 
dzień – miesiąc - rok 

___ - ___ - ______  
 

 

Dziecko:  ew. zgoda z innej parafii (jest) 
 

Numer aktu urodzenia dziecka:      , wydanego przez USC w       
 

Imię [Imiona] i Nazwisko:            
 

ur.   -   -    , w         
 

Adres zamieszkania:        tel. kontaktowy: 
 

                  
 

 

Rodzice dziecka:  
 

Ojciec dziecka:           ,  
Imię i Nazwisko 

 

syn                
Imię Ojca + Imię i Nazwisko Panieńskie Matki 
 

ur.   -   -    , w         
Data i miejsce urodzenia 

 

Matka dziecka:           ,  
Imię i Nazwisko Panieńskie 
 

córka                
Imię Ojca + Imię i Nazwisko Panieńskie Matki 
 

ur.    -   -    , w         
Data i miejsce urodzenia 

cop.    -   -    , w         
Data i miejsce zawarcia Sakramentu Małżeństwa 
 

 

Rodzice chrzestni: zaświadczenia chrzestnych (są):  ojciec,  matka 
 

Ojciec chrzestny:       , ur.         
Imię i Nazwisko        Data i miejsce urodzenia 

 

zam.          
 

Matka chrzestna:       , ur.         
Imię i Nazwisko        Data i miejsce urodzenia 

 

zam.          
 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II w RZESZOWIE 
 

xchmi
Notatka
Jeśli rodzice złączeni tylko kontraktem cywilnym - dopisz: [CYWILNY];Jeśli brak kontraktu cywilnego i Sakramentu Małżeństwa - dopisz: [BEZ ŚLUBU]

xchmi
Notatka
Rok oczywiście bieżący.Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy zasadniczo w NIEDZIELE podczas Eucharystii o godz. 11:30

xchmi
Notatka
W przypadku Matki zawsze posługujemy się Nazwiskiem PANIEŃSKIM!

xchmi
Notatka
Formularz najlepiej pobrać na dysk urządzenia, wypełnić i ZAPISAĆ zmiany, a następnie odesłać na adres mailowy kancelarii parafialnej: kancelaria@parafiajp2.rzeszow.pl

xchmi
Notatka
W kancelarii parafialnej należy przedłożyć do wglądu AKT URODZENIA dziecka
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