8.

9.

Administratorem danych osobowych jest Para ia. Zebrane dane osobowe są niezbędne do
osiągnięcia celu, jakim jest przygotowanie i udzielenie sakramentu chrztu ś więtego, stąd
nie jest wymagana zgoda na ich przetwarzanie. Termin ich przechowywania ustala się do
czasu wykonania zadania.
Według przepisó w RODO wymagana jest jednak zgoda na opublikowanie danych w internecie, dlatego też wyraż amy zgodę na opublikowanie w Internecie danych naszego dziecka (imię i nazwisko) oraz jego, jak i naszego wizerunku.

data, czytelny podpis

Msza św. z udzieleniem chrztu św.
Przed Mszą ś w. przychodzimy podpisać dokumenty oraz złoż yć potwierdzenia odbytej
spowiedzi ś w. Następnie stajemy pod chó rem i oczekujemy na przyjś cie kapłana.
Zachęcamy do czynnego udziału we Mszy ś w.: m.in. do przeczytania przez rodzicó w czy
rodzicó w chrzestnych czytania mszalnego i modlitwy wiernych.
Podczas udzielania sakramentu chrztu św.:
Ojciec chrzestny - trzyma ś wiecę chrzcielną (prosimy wypisać na ś wiecy datę chrztu).
Prosimy takż e ojca chrzestnego o pomoc w zbió rce o iar na tacę podczas o iarowania
daró w.
Matka chrzestna - trzyma białą szatę i podtrzymuje misę podczas polania głó wki dziecka wodą ś więconą oraz po polaniu wyciera głó wkę dziecka ręcznikiem.
Biała szata. Zachęcamy do zakupienia większej białej szaty i wyszycia na niej: daty
chrztu, para ii i imienia dziecka. Białą szatę nakłada kapłan na dziecko.
Dar ołtarza. Zachęcamy do złoż enia daru ołtarza dla wspó lnoty para ialnej w postaci
wsparcia inansowego lub zakupu czegoś konkretnego do koś cioła. Moż na też ufundować białą szatę i ś wiecę dla dziecka z kraju misyjnego.

Drodzy Rodzice
Gratulujemy Wam narodzin dziecka. Przed Wami przygotowanie do chrztu
św. Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego; bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Bezpośrednim przygotowaniem do chrztu św. jest katecheza przedchrzcielna, którą powinniście odbyć wraz z rodzicami chrzestnymi.
Wraz z wypełnionym formularzem prosimy zabrać następujące dokumenty:
akt urodzenia dziecka,
zaświadczenia z para ii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich możliwości przyjęcia Komunii św. i praktykowaniu wiary,
jeżeli rodzice dziecka są z innej para ii, a pragną ochrzcić swoje dziecko
w naszej para ii, to również zezwolenie od ks. proboszcza ze swojej para ii.
Życzymy, aby Wasze dziecko po chrzcie św. wzrastało w łasce u Boga i ludzi.
Dobrą tradycją jest, gdy rodzice w I rocznicę chrztu dziecka przychodzą do kościoła, aby się za nie pomodlić. Warto pomyśleć, aby z tej okazji zamówić specjalną
Mszę św. rocznicową.

Prosimy z tym wypełnionym formularzem przyjść do
Biura para ialnego, któ re czynne jest we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-15.00. Kontakt: Tel. 61 426 1557 (w godzinach
urzędowania biura) oraz 728 859 151 (w godzinach urzędowania
Administracji cmentarzy poniedziałek-piątek: 9.00-15.00).
E-mail: 1gniezno8@archidiecezja.pl

Na czas przygotowania do chrztu św. Waszego dziecka życzymy
Szczęść Boże!
Duszpasterze wraz z katechistami

Kwestionariusz
do chrztu świętego dziecka

Symbole chrztu świętego
Znak krzyża. Symbol naszej wiary, a zarazem najprostsze jej wyznanie. Czyni go kapłan na czole dziecka podczas

1. Imię i nazwisko dziecka:

uroczystego wprowadzenia dziecka do koś cioła. Po nim

Odpis aktu urodzenia: USC w

znaczą dziecko tym znakiem rodzice i rodzice chrzestni.

Nr

Znak krzyż a jest tak waż ny, ż e rozpoczyna każ dą liturgię

Urodzenie: dzień, miesiąc, rok, miejsce

i modlitwę.
Poświęcona woda. Znak obmycia z grzechu pierwor-

z dnia

Chrzest św.: dzień, miesiąc, rok

2. Ojciec dziecka: imię i nazwisko

odnego. Kapłan trzykrotnie polewa wodą czoło chrzczo-

wiek

wyznanie

nego.

miejsce zamieszkania

zawód

3. Matka dziecka: imię i nazwisko
Olej święty. Kapłan namaszcza nim czoło dziecka. Jest
to niezatarty znak przynależ noś ci dziecka do Boga, któ re
przez chrzest ś w. staje się dzieckiem Boż ym.

Wiek

wyznanie

zawód

miejsce zamieszkania

4. Data ślubu sakramentalnego: dzień, miesiąc, rok, para ia-miejscowość

Biała szata. Kapłan nakłada ją na dziecko po chrzcie
ś więtym. Symbolizuje ona czystoś ć i niewinnoś ć duszy.

jeż eli nie było ś lubu, to prosimy napisać , jaka jest aktualna sytuacja:

Biała szata towarzyszyć ma katolikowi podczas całego ż ycia: w czasie przyjmowania I Komunii ś w., bierzmowania,
małż eń stwa czy kapłań stwa.

5. Ojciec chrzestny: imię i nazwisko
wiek

wyznanie

zawód

miejsce zamieszkania

Świeca chrzcielna. Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Zapalenie ś wiecy oznacza zapalenie ś wiatła
wiary w nowo ochrzczonym. Jednocześ nie niesie ze sobą
przesłanie, aby to ś wiatło wiary podtrzymywali w nim rodzice i rodzice chrzestni.

6. Matka chrzestna: imię i nazwisko
wiek

wyznanie

zawód

miejsce zamieszkania

7. Kontakt: nr telefon do matki lub ojca dziecka czy innej osoby

