Keresztelési adatlap
Ker. helye: __________________

Ideje: _____________________

Gyermek:
Születési családi és utóneve(i): ________________________________________________
Születési helye, ideje: ________________________________________________________
Származása
(Az a település, ami születésekor az anya állandó lakóhelye): _________________________________

Apjának:
Születési és utóneve(i): _______________________________________________________
Vallása: ____________________
Származása
(Az a település, ahol születésekor az anyja lakott): _________________________________________

Anyjának:
Születési és utóneve(i): _______________________________________________________
Vallása: ____________________
Származása
(Az a település, ahol születésekor az anyja lakott): _________________________________________
Templomi házasságkötésük helye, éve: _________________________________________
Polgári házasságkötésük helye, éve: ____________________________________________
(Csak akkor kell kitölteni, ha nem volt templomi házasságkötés.)

Az anya állandó lakcíme: _____________________________________________________
Az anya tartózkodási helye: __________________________________________________
A gyermek jelenlegi lakóhelye: ________________________________________________
Rendszeresen járnak-e templomba? ____________________________________________
Egyházi hozzájárulás rendben van-e? IGEN / NEM / RENDEZÉS ALATT
Van-e iskolás korú gyermekük?
Igen/Nincs
Hittanra jár-e? Igen/Nem
Csak élettársi kapcsolat esetén:
Édesanya szüleinek neve: _____________________________________________________
A gyermek apjának lakcíme: __________________________________________________
Alulírott szülők kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Egyben kötelezettséget vállalunk,
hogy megkeresztelendő gyermekünk katolikus nevelését biztosítjuk.

_____________________
a gyermek apja

_______________________
a gyermek anyja

Keresztapa/keresztelési tanú:
Családi és utóneve(i): ________________________________________________________
Vallása: ____________________
Születés helye és ideje: _______________________
Lakcíme: __________________________________________________________________
Volt-e bérmálkozó?
Igen/Nem
Templomi esküvője: _____________________
Rendszeresen jár-e templomba? ____________ Utolsó szentgyónás ideje? ____________
Egyházi hozzájárulás rendben van-e? IGEN / NEM / RENDEZÉS ALATT

Keresztanya/keresztelési tanú:
Családi és utóneve(i): ________________________________________________________
Leánykori neve: ____________________________________________________________
Vallása: ____________________
Születés helye és ideje: _______________________
Lakcíme: __________________________________________________________________
Volt-e bérmálkozó?
Igen/Nem
Templomi esküvője: _____________________
Rendszeresen jár-e templomba? ____________ Utolsó szentgyónás ideje? ____________
Egyházi hozzájárulás rendben van-e? IGEN / NEM / RENDEZÉS ALATT
Alulírott keresztszülők kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A keresztszülői tisztséggel
járó kötelezettségeket ismerjük és vállaljuk. Ígérjük, hogy vallási kötelességeinket teljesítjük.

_____________________

_______________________

keresztapa/tanú

keresztanya/tanú

A keresztszülői tisztség vállalásának az egyházi törvénykönyv előírása szerint akadálya nincs.
Kelt:_______________________

P.H.

___________________________

VAGY
A fent nevezett/ek/_______________________________________ az egyházi törvénykönyv előírása szerint
nem vállalhat/nak/ keresztszülői tisztséget, csak mint a keresztelés tanúja lehet/nek/ jelen!
Kelt:_______________________

P.H.

___________________________

A keresztelést végző neve: ___________________
Hivatala: ___________________
A keresztelést bejelentő neve és elérhetősége: ____________________________________
Egyéb: ____________________________________________________________________

A

BEJELENTÉSHEZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ A GYERMEK SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI

KIVONATÁNAK MÁSOLATA!

