
 DUSZPASTERSTWO POLSKIE 
W DIECEZJI DOWN & CONNOR 

201 Donegall Street, BT1 2FL Belfast 
( +44 7587 10 19 79 

* schr.belfast@gmail.com    www.parafiabelfast.com 
 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany ____________________________________________________________________ 

urodzony w _________________________ dnia _____________________ zamieszkały w Belfaście pod 
adresem: ____________________________________________________________________________ 

pragnę podjąć się odpowiedzialności Ojca Chrzestnego podczas Chrztu Świętego: 
_________________________________________________ 

Świadomy odpowiedzialności przed Bogiem niniejszym oświadczam, że jest prawdą, co następuje: 
- zostałem wybrany do bycia ojcem chrzestnym przez rodziców w/w dziecka, które ma otrzymać 
sakrament chrztu świętego; 
- ukończyłem 16 lat; 
- jestem członkiem Kościoła Rzymskokatolickiego; 
- przyjąłem sakramenty Bierzmowania i Eucharystii; 
- prowadzę życie zgodne z wiarą chrześcijańską i uczestniczę w życiu sakramentalnym Kościoła 
regularnie przystępując do Sakramentów Pokuty i Eucharystii; 
- nie jestem w sytuacji nieuregulowanego małżeństwa tzn.: nie zamieszkuję z osobą niebędącą moją 
żoną; nie jestem związany z kimkolwiek cywilnie; nie rozwiodłem się i nie ożeniłem się. 

 
Równocześnie zapewniam, że jestem gotowy pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich 
obowiązku wychowania go w wierze tak, by zachowując Boże przykazania, miłowało Boga 
i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. 
Przed podjęciem się zadania matki chrzestnej obiecuję przystąpić do Sakramentu Pokuty. 

 
NIECH JEZUS CHRYSTUS WSPIERA MNIE W BYCIU JEGO ŚWIADKIEM! 

 
Belfast, ________________________ 
 
Zgodność z prawdą potwierdzam własnym podpisem: 
 
___________________________ 

Podpis ojca chrzestnego 
 

 
OŚWIADCZENIE DUSZPASTERZA 

Ja, niżej podpisany ks. Włodzimierz Dziduch SChr. - Kapelan Duszpasterstwa Języka Polskiego w Diecezji 
Down and Connor - zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą prawdziwość powyższego, potwierdzam. 
 
_______________________________ 
 Ks. Włodzimierz Dziduch SChr. 
   Kapelan Duszpasterstwa Polskiego 
   Diecezji Down & Connor 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
NB: Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim 
wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie 
odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. 
Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:  
1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez 
proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;  
2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca 
dopuszczenie wyjątku;  
3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, 
jaką ma pełnić;  
4) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;  
5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. 


