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INSTRUKCJA BISKUPA P!OCKIEGO  
O"O#WIADCZENIU KANDYDATÓW NA RODZICÓW CHRZESTNYCH

1. Papie$ Franciszek w"swoim nauczaniu, zw%aszcza w"obowi&zuj&cej katolików adhortacji Amoris 
laetitia z"2016 r., podkre'la wag( samodzielnego rozeznawania w"sumieniu przez ka$dego wierz&cego, 
czemu powinni towarzyszy) kap%ani. Coraz wi(kszym wyzwaniem dla wielu rodziców staje si( znale-
zienie w%a'ciwych kandydatów na"chrzestnych. W" tym kontek'cie nale$y u'wiadamia) rodzicom, $e 
gdy nie jest mo$liwe znalezienie dwojga chrzestnych, wystarczy jeden chrzestny lub chrzestna. Trzeba 
jednocze'nie przypomina), $e powinna by) to taka osoba, która spe%nia wszystkie warunki okre'lone 
przez prawo kanoniczne.

2. Odwo%uj&c si( do"zapisów adhortacji Amoris laetitia, gdzie papie$ Franciszek zaznacza: „Jeste'my 
powo%ani do"kszta%towania sumie*, nie za' domagania si(, by je zast(powa)” (nr 37) –"przed"udziele-
niem sakramentu chrztu 'w., kandydaci na"rodziców chrzestnych w"diecezji p%ockiej wype%niaj& sto-
sowne: O!wiadczenie kandydata na" ojca chrzestnego / O!wiadczenie kandydatki na" matk# chrzestn$ 
(por."wzór wg za%. 1 i"2). To O!wiadczenie pomoc& w"rozeznaniu przez samego kandydata / kandydatk(, 
czy powinien podejmowa) t( funkcj(. 

3. Kandydat / kandydatka otrzymuje wskazane O!wiadczenie w"kancelarii para+alnej para+i faktycz-
nego zamieszkania. Osoba ta, wsparta pomoc& w"rozeznaniu przez swojego duszpasterza, zostaje do-
prowadzona do"podj(cia decyzji o"z%o$eniu podpisu na"tym dokumencie lub zaniechaniu tego dzia%ania. 
Duszpasterz jest osob& towarzysz&c& kandydatowi / kandydatce w"rozeznaniu, za' to sam kandydat / 
sama kandydatka w"swoim sumieniu ma rozstrzygn&), czy spe%nia wskazane warunki. Podpis jest do-
datkow& motywacj& do"z%o$enia prawdziwego o'wiadczenia.

4. Jako za%&cznik do"O!wiadczenia kandydaci sk%adaj& za'wiadczenie o"przyj(ciu sakramentu bierzmo-
wania (co zak%ada, $e kandydat zosta% wcze'niej ochrzczony i"przyj&% ju$ Naj'wi(tsz& Eucharysti().

5. Je'li kandydat / kandydatka uznaje, $e spe%nia wszystkie wskazane warunki i"sk%ada podpis oraz 
przedstawia wspomniane za'wiadczenie, wówczas na"tej podstawie duszpasterz potwierdza swoim pod-
pisem w" drugiej cz('ci dokumentu zdatno') kandydata / kandydatki do" podj(cia funkcji chrzestne-
go/chrzestnej. Orygina% O!wiadczenia otrzymuje kandydat / kandydatka, natomiast kopi( pozostawi) 
w"kancelarii para+alnej.

6. Mo$na $ywi) nadziej(, $e jasne sformu%owanie na"pi'mie wskaza* i"przedstawienie ich kandyda-
towi/kandydatce do"podpisu, cho) by) mo$e nie ustrze$e od"fa%szowania przez nich sytuacji $yciowej 
dla pe%nienia za"wszelk& cen( funkcji rodzica chrzestnego, to mo$e w"znacz&cy sposób przyczyni) si( 
do"ograniczenia wielu sporów w"kancelariach para+alnych.

7. Przed"chrztem nale$y zorganizowa) katechez( dla rodziców i"chrzestnych (por. XLIII Synod Die-
cezji P%ockiej, ,ród%o i"szczyt. -ycie liturgiczne i"sakramentalne w"Diecezji P%ockiej, n. 44) celem obja-
'nienia teologii i"celebracji chrztu.
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Nr 336/2020, Za%. 2
 † Piotr Libera
 Biskup P%ocki
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

OKÓLNIK
.85,,�',(&(=-$/1(-�3�2&.,(-

3ïRFN�ļ�GQLD����OXWHJR������U�

8/2020


