
 

Jelentkezés keresztelőre 
 Sorszám: 202…./ ………. 

Szeretnénk gyermekünk keresztelését kérni, ezért tájékoztatásul az alábbi adatokat ismertetjük: 

Gyermekem 

neve: ......................................................................................  választott védőszentje:  .........................................................  

születési helye: ...................................................................... ideje: ..................... év ......................................hó ............ nap 
 

Az édesapa 

neve: ................................................................... végzettsége: ......................... foglalkozása: ........................... vallása: ……     

születési helye: ...................................................................... ideje: ..................... év ......................................hó ............ nap 

meg van-e keresztelve?: ....................... volt-e elsőáldozó?: ................................. bérmálkozott-e?: .....................................  

vallásosnak mondja magát?: igen, nem, bizonytalan, (a megfelelőt húzza alá) 

jár-e templomba?: rendszeresen, alkalmanként, nagy ünnepeken, soha 
 

Az édesanya 

leánykori neve: ......................................................végzettsége: .........................foglalkozása: ........................ vallása: ……     

születési helye: ...................................................................... ideje: ..................... év ......................................hó ............ nap 

meg van-e keresztelve?: ....................... volt-e elsőáldozó?: ................................. bérmálkozott-e?: .....................................  

vallásosnak mondja magát?: igen, nem, bizonytalan, (a megfelelőt húzza alá) 

jár-e templomba?: rendszeresen, alkalmanként, nagy ünnepeken, soha 
 

A szülők 

lakcíme: .................................................................................................................................................................................  

telefon (mobil):  ...............................................................  email:  ........................................................................................  

polgári házasságkötésének ideje: ......................................................................... helye: ......................................................  

egyházi házasságkötésének ideje: ........................................................................ helye: ......................................................  

   az egyházi házasságkötés miért maradt el?: .......................................................................................................................  

miért kérik a keresztséget:.....................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  
 

Többi gyermekünk 1 2 3 4 

keresztneve, vallása     

születési/keresztelési éve:            /            /            /            / 

jár-e hittanra?:     
     

Keresztszülők keresztapa keresztanya 

neve, vallása:  vallása:  
leánykori neve:  

vallása: 

foglalkozása:   

lakcíme:   

elsőáldozó: 
bérmálkozó:  

volt – nem volt 
volt – nem volt 

volt – nem volt 
volt – nem volt 

családi állapota: nőtlen – nős – özvegy – elvált hajadon – férjezett – özvegy – elvált 

egyházi házasságkötés éve: 

 (ha volt): 
  

milyen gyakran  

jár templomba: 
rendszeresen - alkalmanként – nagy ünnepeken - soha rendszeresen - alkalmanként – nagy ünnepeken - soha 

Ha a keresztszülők nem tartoznak a pasaréti a plébániához, akkor onnan, ahol megkeresztelték őket, ki kell kérniük egy ÚJ keresztlevelet, amit e jelentkezéshez csatoljanak. 

(Az otthon őrzött keresztelési emléklap nem elégséges!) 
 

A keresztelőt előkészítő beszélgetések időpontjai: 

 

Keresztelést végző pap (a plébánia tölti ki!): 

A keresztelő tervezett időpontja: 201… …………………… hó …… nap …………óra 

 

Kelt.: Budapest, 201 .....................................  szülők aláírása: .............................................................................................  

A keresztelőket 30 résztvevőig a Pasaréti Közösségi Ház keresztelőkápolnájában tartjuk, azon felül a templomban. A liturgia utáni 

családi összejövetelhez figyelmükbe ajánljuk a templom melletti közösségi ház lehetőségeit, amelyről részletes információk a 

www.pkh.hu oldalon találhatók.  

http://www.pkh.hu/

