
PETICIÓ DE BAPTISME 

ELS ESPOSOS 

D.  

natural d  Província 

De professió  

I D.ª  

Natural d  Província 

De professió  

Casats a la parroquia d 

Dia Del mes d De 

Amb domicili al carrer  

I feligresos de la parroquia 

Correu electrònic  

SOLICITAM LA GRÀCIA DEL SANT BAPTISME per al/la nostre/a fill/a que nasqué 

NAIXEMENT 
El dia Del mes d De l’any A les   hores 

A 

DESITJAM QUE TINGUI PER NOM 

SÓN ELS AVIS 
PATERNS 

D. 

natural d Província 

i D.ª 

natural d Província 

SÓN ELS AVIS 
MATERNS 

D. 

natural d Província 

i D.ª 

natural d Província 

HEM ESCO-
LLIT COM PA-
DRINS 

A D. 

de professió D’estat 

Veí d 

i a D.ª 

de professió D’estat 

veïna de 

Quan demanan el Baptisme, ens obligam a educar al nostre fill en la fe de l’Església, perquè, observant 
els manaments de Déu, estimi al Senyor i al germà proïsme com Crist ens ensenya en el seu Evangeli. Ens com-
prometem, doncs, a ser per al nostre fill, els primers predicadors de la fe, tant de paraula com amb el nostre exe-
mple. 

Signatura dels pares Signatura dels padrins 

Aquest baptisme fou celebrat  pel Rvd. 

Dia  d  de 
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