
До уваги тих, хто хоче охрестити дитину 

Батьки зобов'язані охрестити дитину якнайскоріше відповідно до законного звичаю. 

Хрещення, крім випадку необхідності, слід уділяти в парафіяльній церкві, 

дотримуючись законних звичаїв. 

У приватних домах хрещення можна уділяти згідно з приписом партикулярного 

права або з дозволу місцевого Ієрарха. 

Звичайним місцем для звершення таїнства Хрещення є парафіяльний храм. У 

надзвичайних випадках, якими є недуга дитини чи складні погодні умови, таїнство 

Хрещення можна звершувати в приватних помешканнях. У разі небезпеки смерті можна 

охрестити в будь-якому місці. 

(Порівняй: Кодекс Канонів Східних Церков. Кан.686 §1, 687 §1,2; Кан. 83 

Партикулярного Права УГКЦ) 

 

Вимоги до Хресних батьків 

Для того, щоб важно виконувати завдання хресних батьків, вимагається, 

щоб: 

1.Хресні батьки були у віці, яким виповнилося 16 років. (Порівняй: кан. 685, § 2 

ККСЦ, Кан. 82 Партикулярного Права УГКЦ) 

2.Хресні батьки були хрещеними, миропомазаними і приймали Св.Тайну Євхаристії; 

3.Бажано. щоб були Католицького віровизнання.  

4.Мали намір виконувати завдання хресних батьків; 

5.Були призначені тим, хто має бути охрещеним, або його батьками чи опікунами 

або, якщо таких немає, то служителем; 

6.Не були батьками охрещеного, або не перебували з ним у подружжі. 

7.Не були покарані жодною Церковною карою, і не були позбавлені права 

виконувати завдання хресних батьків. 

8. Якщо хресний батько або хресна мати одружені, то обов’язково повинні 

перебувати в Церковному Шлюбі. 

9. Хресні батьки повинні бути практикуючими Християнами: 

а) остання Сповідь їх повинна бути принаймні у Великодньому часі; (Добрим 

звичаєм є сповідатися і причащатися перед Хрестинами). 

б) Хресні батьки повинні брати участь у Св. Літургії щонеділі і Свята, щодня 

молитися, знати напам’ять основи Катихизму ( Заповіді Божі і Церковні, Правди 

Віри, Св. Тайни, щоденні молитви, Символ Віри і т. д.) і вести життя, згідне з вірою і 

завданням хресних батьків, яке мають прийняти. 

10. Перед Хрестинами, у визначений для цього час, хресні батьки повинні 

пройти співбесіду з Священиком. 

(Порівняй: Кодекс Канонів Східних Церков. Кан.685, §1,2,3) 

 


