
DIECEZJA RZYMKO-KATOLICKA OSLO
Dioecesis Osloënsis

  Z dekretu generalnego wydanego przez biskupa w dniu 22 czerwca 2020 r. zawierającego zapisy dotyczące formularza „Rejestracja chrztu”: 
(1) Druk „Rejestracja chrztu” stosuje się w takim zakresie, w jakim parafia (proboszcz), w której odbywa się chrzest, lub kapłan / diakon, który przygotowuje chrzest, uzna to za stosowne.
(2) Często można uzyskać niektóre dane za pomocą innych dokumentów (zwłaszcza kopii aktu urodzenia). W takim przypadku nie trzeba je wpisywać w całości w formularzu „Rejestracja 

chrztu.”
(6)  Po dokonanym chrzcie i po wpisaniu odpowiednich danych do rejestru kościelnego i po zarejestrowaniu w Orgsys formularz „Rejestracja chrztu” należy zniszczyć nie później niż dwa lata 

po chrzcie.
	 Jeśli	formularz	wypełnia	członek	rodziny	to	należy	wypełnić	tylko	białe	pola.	

Dane dotyczące dziecka  OrgSys ID

Nazwisko   Imię chrzcielne

Imię   Drugie imię

Płeć dziecka Mężczyzna Kobieta

Ulica i numer domu

Kod pocztowy  Miejscowość

Data ur. (dd/mm/rrrr)  Numer personalny (norweski)  Miejsce i kraj urodzenia dziecka

Adres mailowy (rodziców)

Numer telefonu  
1  2

Dane matki dziecka   OrgSys ID

Nazwisko matki dziecka

Imię   Drugie imię

Data ur. (dd/mm/rrrr)  Numer personalny (norweski)  Miejsce i kraj ur.

Wyznanie

 Katolickie	 																		Członek	Kośc.	Norw.	 Inne	 Sprecyzować

Kościół samodzielnego obrządku:         Kościół	łaciński	 Inny	 Sprecyzować

Dane ojca dziecka  OrgSys ID

Nazwisko ojca

Imię   Drugie imię

Data ur. (dd/mm/rrrr) Numer personalny (norweski)          Miejsce i kraj ur. 

Wyznanie

 Katolickie	 																Członek	Kośc.	Norw.	 Inne																						Sprecyzować

Kościół samodzielnego obrządku:        Kościół	łaciński Inny                       Sprecyzować
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Chrzest

Data przeprowadzenia katechezy/rozmowy przedchrzcielnej (dd/mm/rrrr) Przeprowadzona przez

Data chrztu dziecka (dd/mm/rrrr)  Kościół, kaplica/miejsce chrztu

Przynależność do Kościóła samodzielnego obrządku:

 Kościół łaciński	 Inny	 Sprecyzować

Ksiądz lub diakon udzielający chrztu

Miejsce chrztu (podpisania formularza)  Data (dd/mm/rrrr)

Podpis księdza (miejsce na podpis)   Dodatkowe informacje

 Lista kontrolna
Wpisano	do	rejestru	chrztów.	(Liber baptizatorum)

Wpisano	i	zaktualizowano	w	OrgSys
Świadectwo	chrztu	wysłane	lub	wydane.

Rejestracja w Diecezji Oslo  
(Rejestracja w rozumieniu prawa cywilnego, jako członek wspólnoty wyznaniowej znanej jako „Diecezja Rzymsko-katolicka Oslo” 
[OKB – Oslo katolske bispedømme])

Data rejestracji w Diecezji Oslo w rozumieniu państwowym (dd/mm/rrrr) 

 

(w zależności od okoliczności może to być data urodzin albo data chrztu)

Podstawa

Matka	(osoba	sprawująca	władzę	rodzicielską	 
nad	dzieckiem	do	15	roku	życia)

Dziecko	poniżej	15	roku	życia,	 
które	potrafi	formułować	własne	opinie,	 
które	jest	zdolne	do	podjęcia	decyzji	i	wyrazić	chęć	przyjęcia	chrztu.

Ojciec	(osoba	sprawująca	władzę	rodzicielską	 
nad	dzieckiem	poniżej	15	roku	życia)

Dziecko,	które	w	rozumieniu	państwowym	 
jest	zarejestrowane	w	Diecezji	Oslo

Dziecko	powyżej	15	roku	życia,	które	samo	dokonuje	rejestracji.		

Rodzice chrzestni 

Dane dotyczące rodziców chrzestnych dziecka. (W rozumieniu Kościoła dziecko może mieć nie więcej niż dwoje rodziców chrzestnych, każdy z rodziców odmiennej  płci. Rodzice chrzestni muszą być 
katolikami, którzy otrzymali sakrament bierzmowania i mają ukończone 16 lat.) 

OrgSys	ID

Nazwisko	ojca	chrzestnego	

Imię

Drugie	imię

Miejsce	zamieszkania

Katolik,	tak		 Bierzmowany,	tak

OrgSys	ID

Nazwisko	matki	chrzestnej

Imię

Drugie	imię

Miejsce	zamieszkania

Katolik,	tak		 Bierzmowana,	tak

Świadkowie chrztu

Nazwisko

Imię

Drugie	imię

Ochrzczona(y),	tak

Nazwisko

Imię

Drugie	imię

Ochrzczona(y),	tak

Nazwisko

Imię

Drugie	imię

Ochrzczona(y),	tak
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