Rozmowa przechrzty z plebanem

W

księgach metrykalnych niektórych parafii katolickich znajdują się wydzielone (z reguły) na końcu księgi zapisy, dotyczące przyjęcia chrztu
przez osoby innego wyznania niż rzymsko-katolickie. Poza imionami
i nazwiskami nie odnotowywano innych informacji, takich jak np. przebieg samego
wydarzenia. W parafii Biskupice Ołoboczne1, pomiędzy chrztami z końca XVIII
wieku, można przeczytać pytania, jakie ówczesny proboszcz postawił osobie pragnącej przyjąć chrzest wraz z jej odpowiedziami.
Pytania uroczyste dawniey niewiernego Jakoba Dobrowolskiego, od lat kilku
pragnącego chrztu katechumena teraznieyszego, od tegoż chrztu przysposobionego, Lat wieku swego 24 maiącego, w swym sposobie życia i służbie żołnierskiey zostaiącego d. 21 miesiąca Lutego Roku 1797 przed ochrzceniem
tegoż w Biskupicach przez niżey opisanego uczynione z odebranemi odpowiedziami.
1mo
Czyli Jakobie nie iesteś ochrzczony?
Nie iestem, nieprzyszedłbym tak daleko, tu że mnie znano od lat osmiu, przyszedłem abym był ochrzcony, a tam udawałem się za katolika.
2do
Zkąd powziąłes pobudkę do przyięcia chrztu s. i swiętey wiary katolickiey?
Z małosci miałem chęć do katolikow i pragnąłem bydź katolikiem.
3tio
Czyli nie iesteś przymuszony, lub od kogo namowiony do przyięcia chrztu, i czyli
sam dobrowolnie pragniesz go z swoiey własney woli?
Nie z przymusu, ani namowy ale z swoiey własney woli chcę bydź ochrzconym
i bydź katolikiem.

1

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, akta parafii Biskupice Ołoboczne, LB 1782–
–1827, sygn. PM 009/01.
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5to

Jakim końcem chcesz przyiąc chrzest, czyli nie dla
wziątku, czyli nie dla iakiego innego zamysłu?

Czyli przyrzekasz na zbawienie duszy twoiey,
że będziesz z tym s. chrztem statecznie trzymał
s. wiarę katolicką aż do śmierci?

Dla tego chcę chrzest s. przyiąc, abym duszę
zbawił, bo niemoże bez chrztu zbawić, słyszałem to często, uwierzyłem temu, nie dla wziątku bo już mam sposób zycia.

Przyrzekam aż do smierci statecznie s. wiarę
katolicką trzymać, i w niey umierać za łaskę
Pana Boga.
Opracowała: Joanna Lubierska
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