
Keresztelési adatlap 
Budapest-Pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit Plébánia
Cím: Cím: H-1182 Budapest, Fogaras u. 16. Tel: +36 1 292 4663; E-mail: iroda@szentmargit.hu; Honlap: www.szentmargit.hu

Gyermek neve: Szül. helye /kerület/: Év: Hó: Nap: 
Védőszentje: Testvéreinek száma: Nevük, születési évük:
Édesapja neve: Szül. helye /kerület/: Év: Hó: Nap:

Szül. helye /kerület/: Év: Hó: Nap: 

Telefon: E-mail:
Év: Hó: Nap: 
Év: Hó: Nap: 

Vallása: Foglalkozása: 

Édesanyja neve:
Vallása: Foglalkozása: 
Család lakcíme:
Egyházi házasságkötésük helye:
Ha nem volt, a polgári házasságkötésük helye: 
Miért kérik a keresztséget?

1. keresztszülő (v. hivatalos tanú) neve:
Vallása: Foglalkozása: Lakcíme: 
2. keresztszülő (v. hivatalos tanú) neve:
Vallása: Foglalkozása: Lakcíme:
A szertartásról
Az itt következőket előzetes megbeszélésen véglegesítjük, addig a család kérése.
A keresztelés ideje: Év:                     Hó:                Nap:               Időpont:

-Általában vasárnap keresztelünk, az délelőtti szentmise után.

Előzetes megbeszélés kért ideje: Hó: Nap: Időpont: 
- Általában alkalmas a keresztelés előtti nap, du. 4 óra.

Keresztelés helye:
- Jellemzően a Plébániatemplomban keresztelünk, akkor töltsék ki, ha mást szeretnének.

Keresztelő pap:
- Elsősorban a plébánia papsága keresztel, beosztás szerint. Önök akkor töltsék ki a rovatot, ha konkrétan fölkértek egy vendég-kollégát.

Keresztelési emléklap kért mintája: 

Nyilatkozat
Alulírott szülők kérjük, hogy gyermekünket a Római Katolikus Egyház szertartása szerint kereszteljék meg.

- Akarjuk, hogy gyermekünk Krisztus követője, azaz keresztény legyen.

- Tudjuk, hogy az Isten szeretetét kisgyermekkorában csak tőlünk, szülőktől tanulhatja meg, ezért kötelességünknek tekintjük, hogy 

keresztényként neveljük.

- Hitbeli gyarapodása érdekében a rendszeres iskolai vagy templomi hitoktatást kérni fogjuk a részére.

- A szertartásra vonatkozóan tudomásul vesszük, hogy a plébánia ugyanerre az időpontra más gyermekeket is előjegyezhet keresztelésre.

- Kérjük, hogy a keresztelést a Plébánia anyakönyvezze, és ennek kapcsán a megadott adatokat tárolja. Beleegyezünk, hogy a hitoktatás

szervezése céljából az itt megadott lakcím-adatokat a plébánia a megfelelő időben fölhasználja.

………...……. ………...…..….
édesapa édesanya

Mi keresztszülők minden tőlünk telhető módon segítjük a szülőket a fentiek megvalósításában.

……….….…………. …………….…..…….
1. keresztszülő 2. keresztszülő

Budapest,

………………………... …………………………....
a család részéről a plébánia részéről

Babás Galambos Színes

http://www.pestszentlorinc.plebania.hu/
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