
Pomoc w wypełnieniu formularza do chrztu św. 

Formularz do chrztu 

Dostali państwo formularz chrzcielny w PDF-ie, bardzo prosimy o wypelnienie formularza w 
tym formacie, klikając na szare pola wpisujemy potrzebne dane. Zolte pola pozostawiamy 
puste. 

Formularz chrztu musi być wypełniony i wysłany na wskazany adres mailowy 
Haugesund@katolsk.no przed rozmową przedchrzcielną z księdzem. 

Rozmowa przedchrzcielna 
Przed udzieleniem sakramentu chrztu św. wymagana jest rozmowa przedchrzcielna z 
księdzem, proszę się umówić z księdzem drogą mailową wysyłając propozycję dnia i godziny 
spotkania na adres:  Pawel.Wiech@katolsk.no, spotkanie powinno sie odbyć najpóźniej na 
tydzień przed planowanym chrztem.   
 

Zapłata za chrzest? 
Kościol nie bierze zapłaty za chrzest, lecz prosii o ofiarę na rzecz parafii. W ramach ofiary jest 
również świeca chrzcielna, jeżeli nie macie Państwo swojej. Biała szatka jest symboliczna, nie 
jest konieczna, może zastapić ją białe ubranko dziecka lub becik niemowlaka w czasie chrztu. 
 

Rodzice chrzestni 

Rodzice chrzestni muszą byc katolikami, muszą mieć przyjęty katolicki sakrament 
bierzmowania i mieć najmniej 16 lat. Jesli nie są zarejestrowani w Norwegii, potrzebne jest 
dodatkowe zaświadzczenie / pozwolenie z parafii Polski. Na chrzcie św. można dodatkowo 
mieć dowolną ilość świadków, którzy nie muszą być katolikami np. znajomi z pracy lub 
sąsiedzi. 

Wyjaśnienie słów z formularza: 

• Baptisanden – Dziecko które będzie ochrzcone 

• Etternavn – Nazwisko 

• Alle Fornavn – Wszystkie imiona 

• Eget dåpsnavn – Imię do chrztu 

• Mellomnavn – 2 Imię 

• Kjønn – Płeć Mann – Meżczyzna – Kvinne – Kobieta 

• Postnummer – Kod pocztowy 

• Sted – Miasto 

• Født dd.mm.åååå – Data urodzenia 

• Personnr – Norweski numer personalny 

• Født sted land – Miejsce urodzenia 

• E post – Mail rodzica 
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• Baptisandens mor/far – Matka/ojciec Dziecka 
 

• Trossamfunn – Zaznaczamy do jakiego kościola należymy 
 

• Faddere – Rodzice chrzestni PS! Musza być katolikami 
 

• Bosted – Miejsce zamieszkania 
 

• Dåpsvitner – Światkowie Chrztu – mie musza byc katolikami 
 

• Døpt – Chzest. 
 

PS! W Górnym lewym rogu znajduje sie przycisk „Tøm skjema” ktory słuzy do 

wyczeszczenia formularza. Proszę uwazać, gdyż przycisk usuwa WSZYSTKO co zostalo 

wpisane. 

 


