
INFORMACJA O CHRZESTNYCH 

Rodzice chrzestni będą pełnić ważną rolę w życiu Waszego dziecka. Wobec Boga i 

wspólnoty parafialnej podejmują się oni zadania pomagania Waszemu dziecku prowadzenia 

prawdziwie chrześcijańskiego życia i wypełniania związanych z nim obowiązków. Chrzestny 

musi być zatem przykładem pięknego chrześcijańskiego życia – przykładem dla Was i Waszego 

dziecka. Wybierzcie zatem Waszemu dziecku dobrych chrzestnych, nie biorąc pod uwagę 

kryteriów takich jak „bo ciocia jeszcze żadnych chrześniaków nie ma”, „bo my jesteśmy 

chrzestnymi ich dzieci, to teraz wypada, żeby oni byli naszych”, albo „bo wujka stać na dobre 

prezenty dla naszego dziecka”... Trochę z przymrużeniem oka, ale do tego często sprowadza się 

wybór chrzestnych dla dzieci. Poza przykładem dobrego chrześcijańskiego życia, prawo 
kanoniczne tak okeśla warunki bycia chrzestnym. Chrzestny/chrzestna: 

*musi mieć skończone 16 lat, 

*jest katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania, 

*prowadzi życia zgodne z wiarą, którą ma przekazywać dziecku jako chrzestny, 

*jest wolny od kar kanonicznych, 

*nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest. 

Do funkcji chrzestnych należy wybrać jednego chrzestnego albo jedną chrzestną, lub 

jednego chrzestnego i jedną chrzestną. Jeśli chcecie Państwo, by chrzestnym był członek innego 

niż katolicki kościoła chrześcijańskiego, może on (ona) być dopuszczony do tego zadania, ale 

jedynie w charakterze świadka, i jedynie w parze z drugim chrzestnym katolickim. 

Chrzestny, jeśli nie może być obecny na chrzcie osobiście i chciałby być reprezentowany 

przez kogoś innego, powinien napisać oświadczenie, w którym podaje swoje dane, potwierdza 

niemożność uczestniczenia w ceremonii osobiście, ustanawia daną osobę swoim reprezentantem, 

zobowiązując się wypełniać obowiązki chrzestnego, tj. rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu 

ich dziecka. Deklaracja taka powinna być podpisana własnoręcznie i dostarczona do kancelarii 
najpóźniej w czwartek przed planowanym niedzielnym chrztem. 

Chrzestni, o ile nie byli chrzczeni w naszej parafii, powinni przedstawić własne 

świadectwo chrztu, zawierające dodatkową informację o otrzymanym bierzmowaniu. 

Zaświadczenie takie wydaje parafia, w której dana osoba była ochrzczona. Ponadto, jeśli 

chrzestny nie jest zarejestrowany / nie uczęszcza do naszej parafii, powinien przedstawić 

zaświadczenie od proboszcza parafii, w której jest zarejestrowany/gdzie uczęszcza, że spełnia 

warunki na bycie chrzestnym (w naszej diecezji „Pastor’s Letter of Permission”). Zaświadczenie 

o chrzcie/bierzmowaniu oraz zaświadczenie od proboszcza własnej parafii są „standardowe” w 

Kościele Katolickim na całym świecie, nie będziecie więc mieli Państwo problemu z ich 

uzyskaniem. Najlepiej, by były one wysłane pocztą, faxem lub e-mailem bezpośrednio do naszej 
parafii. 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi w tym 

dokumencie, a także w „najczęściej zadawane pytania dotyczące chrztu”, prosimy o konktakt w 
kancelarią – chętnie pomożemy! 

 


