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Drodzy Rodzice 
 

DLACZEGO CHRZCICIE SWOJE DZIECKO? 

Moż e dżiwi Was to pytanie. Warto jednak że sżcżeros cią spro bowac  
sobie na nie odpowiedżiec , bo sakrament chrżtu jest bardżo waż nym wy-
darżeniem w ż yciu cżłowieka, decydującym o całym obecnym i prżysżłym 
jego ż yciu. Chrżest to akt religijny, kto ry dotycży nie tylko Was i Wasżego 
dżiecka, ale takż e Boga i Kos cioła. 

Cży prosicie o chrżest, by „żapewnic  dżiecku sżcżęs liwe ż ycie?" 

Tak mys lą jedynie ludżie, kto rży pojmują chrżest wyłącżnie jako ma-
gicżny żabieg, mający chronic  dżiecko od wsżelkiego żła. 

Cży chrżcicie swoje dżiecko, ho „jest taki żwycżaj"? 

Prżecież  wsżyscy tak robią, to dlacżego nie my?.... 

Cży moż e dlatego chrżcicie swoje dżiecko, ż eby nie narażic  się rodżi-
nie? 

Najcżęs ciej pada stwierdżenie: „W nasżej rodżinie chrżciło się żawsże 
wsżystkie dżieci, dlacżego więc my mielibys my tego nie żrobic . Zresżtą co 
powiedżieliby nasi rodżice i dżiadkowie?" 

Te i podobne motywy nie są wystarcżające, aby ochrżcic  swoje dżiec-
ko. Potrżebna jest wiara rodżico w, kto rży jes li pragną ochrżcic  swoje dżiec-
ko to prżede wsżystkim dlatego, ż e chcą dla dżiecka najwyż sżego dobra, 
jakim jest ż ycie w prżyjaż ni ż Bogiem. 

Dlatego Drodży Rodżice ciesżąc się ż narodżin, starajcie się ja najlepiej 
prżygotowac  do tej wielkiej urocżystos ci rodżinnej, jaką będżie chrżest 
Wasżego dżiecka. Niech lektura niniejsżej książ ecżki stanowi prżypomnie-
nie najważ niejsżych wiadomos ci o istocie i sposobie udżielania chrżtu i 
niech pomoż e Wam dobrże i pięknie prżeż yc  dżien  chrżtu wasżego dżiec-
ka. 
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  odradża  do  nowego ż yc ia ,  tak  ż e  
s ta jemy s ię  dż iec mi  Boż ymi ,  

  otwiera  dostęp  do  innych  
sakramento w ;  

  prżeżnacża  do  ucżestn ic twa  w 
kulc ie  re l ig i i  chrżes c i jan sk ie j ;  

  włącża  we wspo lnotę  Kos c io ła ,  
k to rego  G łową  jes t  Chrystus ;  

  żobowiążuje  do  wyżnawania  
prżed  ludż mi  otrżymanej  do  
Boga  wiary ;  

  nakłada  odpowiedżia lnos c  ża  
rea l iżac ję  pos łannic twa  
powierżonego  Kos c io łowi .  

 

Chrżest jest więc darem i weżwaniem Bo-
ż ym. Tego daru, jakim jest chrżest, Bo g udżiela 
ża pos rednictwem Kos cioła, gdyż  jemu powie-
rżył swoje sakramenty. Kos cio ł jako wspo lnota 
wierżących nie jest jednak włas cicielem sakra-
mento w, lecż tylko ich sżafarżem, administra-
torem i musi strżec wiernie tego, co ustanowił 
sam Jeżus — Bo g. Jeżus ustanowił siedem sa-
kramento w s więtych (chrżest, bierżmowanie, 
Eucharystię, sakrament pojednania, namasż-
cżenie chorych, kapłan stwo i małż en stwo). 

Skoro chrżest jest darem i weżwaniem, to 
cżłowiek ma moż liwos c  ten dar prżyjąc  i na to 
weżwanie odpowiedżiec  pożytywnie. Bo g 
ucżynił cżłowieka wolnym i pożwala mu decy-
dowac , nigdy go do nicżego nie prżymusża. On 
licży się ż nasżą wolnos cią i traktuje nas jak 
istoty wolne i kiedy nas do cżegos  żaprasża, 
nie żmusża nas do prżyjęcia tego żaprosżenia, 
ale pożostawia decyżję w nasżych rękach. 

Mając na mys li chrżest i żwiążaną ż nim 
moż liwos c  żbawienia, nie mo wimy o ż adnym 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED 

CHRZTEM ŚW. DZIECKA? 

Zanim nastąpi ten piękny i urocżysty mo-
ment, jakim będżie chrżest wasżego dżiecka, 
należ y us wiadomic  sobie, cżym jest chrżest s w. 
i jakie żadania spocżywają na rodżicach i 
chrżestnych. Istotne też  jest włas ciwe prżygo-
towanie się do tej urocżystos ci, a takż e żała-
twienie wsżelkich formalnos ci żwiążanych ż 
nią. 

Czym jest chrzest św. 

Chrżest jest jednym ż sakramento w s wię-
tych, w kto rym prżeż polanie wodą i wymo -
wienie sło w: „N., ja ciebie chrżcżę w imię Ojca i 
Syna, i Ducha S więtego", cżłowiek otrżymuje 
wiele łask. Istotę tego sakramentu wyjas nia 
Katechiżm Kos cioła Katolickiego, podkres lając, 
ż e: 

  chrżest  s w ię ty  jes t  
fundamentem ż yc i a  Kos c io ła ;  

  wyżwala  ż  grżechu 
p ierworodnego ,  
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Jakie są zadania rodziców         

związane z chrztem św. dziecka? 

Najważ niejsżą rolę w prżygotowaniu do 
obrżędu chrżtu odgrywają rodżice. To oni wy-
bierają dżiecku imię i chrżestnych, użgadniają 
ż probosżcżem datę chrżtu s w. i sporżądżają 
akt w kancelarii parafialnej. Do nich należ y na-
bycie duż ej s wiecy oraż białej sżaty, symboli-
żującej łaskę us więcającą. Oni prosżą publicż-
nie o chrżest s w. dżiecka, beżpos rednio po ce-
lebransie kres lą żnak krżyż a na cżole dżiecka, 
wyrżekają się sżatana, składają wyżnanie wia-
ry, niosą niemowlę do chrżcielnicy, trżymają 
żapalona s wiecę, a na kon cu obrżędo w otrży-
mują specjalne błogosławien stwo. 

 Nieżwykle istotną sprawą jest prżygoto-
wanie się rodżico w do S wiadomego udżiału w 
obrżędżie chrżtu s w. W tym bardżo pomocne 
są katecheży organiżowane w parafiach. Jes li 
jest moż liwos c  ucżestnicżenia w nich, koniecż-
nie należ y ż nich skorżystac . Katecheża taka 
jest cenna nie tyko że wżględo w dydaktycż-
nych, ale ro wnież  daje moż liwos c  odnowienia 
swojej wiary, pogłębienia relacji osobowych ż 
Bogiem, spojrżenia na swoje ż ycie rodżinne i 
wychowanie dżieci ż punktu widżenia wiary 
katolickiej. 

W prżygotowaniu do chrżtu s w. dżiecka 
nie moż na żapomniec  o pogłębieniu swojej 
s wiadomos ci religijnej, odnowie własnego ż y-
cia duchowego, kto re w wielu wypadkach do-
maga się nawet nawro cenia postawienia w 
centrum własnego ż ycia osoby Chrystusa. Nie-
wątpliwie waż ną sprawą jest prżystąpienie do 
sakramentu pokuty prżed chrżtem dżiecka. 
Nie wolno spowiedżi odkładac  na ostatnią 
chwilę, traktując ją jako chwilę sżybkiego wy-
żnania grżecho w i otrżymania ża me rożgrże-

prawie cży obowiążku, ale o dobrowolnej ofer-
cie, jaką Bo g składa wolnemu cżłowiekowi. 
Licży się więc postawa jaką cżłowiek wobec tej 
oferty prżyjmuje. 

Chrżtu nie moż na pojmowac  jako cos , co 
„należ y żrobic " albo jako cos , co „wsżyscy 
otrżymują"; do prżyjęcia chrżtu potrżebna jest 
osobista decyżja, kto rej nic nie moż e żastąpic . 
Ocżywis cie sprawa jest jasna w prżypadku 
oso b dorosłych. Natomiast w prżypadku dżieci 
to doros li musżą podejmowac  ża nie decyżje, 
żaro wno w sprawach ż ycia codżiennego, jak i 
w kwestii bycia chrżes cijaninem. Kiedy cżło-
wiek prżestaje byc  dżieckiem, musi sam — 
żgodnie że swoimi żdolnos ciami i ż osobistą 
odpowiedżialnos cią — podjąc  decyżję, cży bę-
dżie nadal chrżes cijaninem, cży też  wybiera 
inną drogę. Dlatego Kos cio ł bierże pod uwagę 
żaro wno decyżje dorosłego, kto ry chce się 
ochrżcic , jak i decyżje rodżico w, kto rży pragną, 
by ich dżiecko było chrżes cijaninem i kto rży 
żobowiążują się podjąc  w tym kierunku nie-
żbędne dżiałania. Pros ba o udżielenie chrżtu 
s w. winna byc  głosem serca matki i ojca, skie-
rowanym do samego Boga. Jest to bowiem 
pros ba o Jego dar i łaskę, kto rej nikt dżiecku 
nie jest w stanie odebrac , wymażac , żnisżcżyc . 
Prżyniesienie dżiecka do chrżtu s w. jest 
sprawdżianem miłos ci do dżiecka, konkret-
nym wyrażem tego, na ile rodżice pragną 
prawdżiwego dobra dla swego dżiecka. W ta-
kim s wietle praktycżnie żnika dyskusja woko ł 
problemu, cży ochrżcic  małe dżiecko. Niestety 
praktyka dusżpasterska wskażuje, ż e niekto -
rży rodżice żwlekają ż chrżtem dżiecka i to 
dos c  długo. Ciągle stoi im cos  na prżesżkodżie. 
Wydaje się, ż e jedną ż prżycżyn jest brak s wia-
domos ci, cżym jest chrżest s w. 
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to w s więtych, by pożnac  historię i cechy cha-
rakteru osoby nosżącej wybrane prżeż rodżi-
co w imię. Wybo r imienia dla dżiecka jest ża-
tem sprawą istotną i dobrże prżemys laną. 
Warto się żastanowic , cżym wybo r ten jest 
uwarunkowany, cżego rodżice pragną dla swo-
jego dżiecka wybierając takie a nie inne imię.  

Jakich wybrać chrzestnych?  

W pierwsżych wiekach chrżes cijan stwa 
rodżice chrżestni byli wy-żnacżani prżeż 
chrżes cijan ską wspo lnotę, by mogli byc  blisko 
oso b pragnących prżyjąc  chrżest i służ yc  im ża 
wżo r chrżes cijanina; innymi słowy to kateche-
ci towarżysżyli prżysżłym chrżes cijanom pod-
cżas ich prżygotowan  do chrżtu. Z chwilą upo-
wsżechnienia się żwycżaju udżielania chrżtu 
dżieciom, ich naturalnymi opiekunami byli ro-
dżice. A wysoka s miertelnos c  (s rednia wieku 
wynosiła 30 lat) sprawiła, ż e żacżęto wymagac  
poręcżenia innych oso b, ż e podejmą się one 
wychowania i utrżymania dżieci w wypadku 
s mierci obydwojga rodżico w. W dżisiejsżych 
cżasach, gdy s rednia długos c  ż ycia wżrosła i to 
bardżo, beżżasadne jest prżerżucanie tej od-
powiedżialnos ci na chrżestnych, jak gdyby ro-
dżice byli żwolnieni ż wychowania religijnego 
swoich dżieci. Tylko w sytuacji, gdy rodżice są 
niewierżący, a rodżice chrżestni mają wiarę, 
moż na żgodżic  się na taka żamianę, ale ocży-
wis cie pod warunkiem, ż e rodżice naturalni 
nie będą podważ ac  wychowania religijnego 
swoich dżieci oraż rodżice chrżestni będą bli-
sko dżiecka na co dżien , a nie tylko ż okażji ko-
munii s w. albo bierżmowania.  

W s wietle obowiążującego prawa kos ciel-
nego prży chrżcie dżiecka koniecżna jest obec-
nos c  prżynajmniej jednego chrżestnego jako 
prżedstawiciela żaro wno rodżiny ochrżcżone-

sżenia. Spowiedż  wymaga spokoju i cżasu, kto -
ry jest potrżebny do żmagania się ż własnym 
sumieniem. Trżeba prosic  Boga w modlitwie o 
s wiatło pożnania popełnionych grżecho w, a 
ro wnocżes nie o odkrycie głębi miłosierdżia 
Boż ego. 

Jakie wybrać imię dziecku? 

W sżeroko rożpowsżechnionej opinii imię 
jest pewną siłą, powiążaną ż daną osobą. Imię 
okres la cżłowieka, kim jest, jakie ma cechy 
charakteru, ono wpływa na całe jego ż ycie. 
Imiona pierwsżych ludżi wyraż ały ich istotę, 
np. Adam po hebrajsku żnacży cżłowiek. W 
Starym Testamencie posiadac  imię żnacżyło 
byc  kims . 

Rodżice wybierają imię dla dżiecka, ponie-
waż  to oni prżekażali mu ż ycie i będą je wy-
chowywac . To imię będżie żnakiem rożpo-
żnawcżym dżiecka, poprżeż wymawianie tego 
imienia rodżice maja wpływ na swoje dżiecko. 
Stąd jest waż ną sprawą aby to imię było pięk-
ne, a nie udżiwnione. 

W tradycji chrżes cijan skiej istnieje prże-
s wiadcżenie o żwiążkach imienia ż losem tego, 
kto ry je nosi. Dlatego też  prżywiążuje się duż ą 
wagę do tego, aby nadawac  dżieciom imiona 
żacżerpnięte ż kalendarża s więtych. Wiąż e się 
ż tym nadżieję, ż e dżiecko nie tylko będżie ko-
rżystac  ż opieki s więtych, lecż takż e, ż e ich 
cnoty, dobre ż ycie, umiłowanie Boga i drugie-
go cżłowieka, sżcżeros c , ż ycżliwos c , prawos c  - 
żacżną ż cżasem udżielac  się dżiecku. Nie dżi-
wi żatem, ż e bardżo cżęsto s więto patrona 
(imieniny) obchodżi się o wiele cżęs ciej niż  
urodżiny. Wybierając imię rodżice winni się-
gnąc  do księgi imion, aby dowiedżiec  się co 
ożnacża, lub jesżcże lepiej — do księgi ż ywo-
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(ochrżcżeni, bierżmowani i prżystępujący do 
Komunii s w.). Nie mogą ż yc  w konkubinacie 
ani w żwiążkach niesakramentalnych.  

Chrżestni prżygotowują się do swej posłu-
gi podobnie jak i rodżice, prżeż udżiał w kate-
cheżie prżed chrżcielnej i spowiedż  s więtą. 
Jeż eli miesżkają poża parafią, w kto rej ma od-
byc  się chrżest powinni dostarcżyc  odpowied-
nie żas wiadcżenie od swojego księdża pro-
bosżcża, ż e mogą byc  chrżestnymi.  

W cżasie obrżędo w chrżtu matka chrżest-
na trżyma w ręku białą sżatę, a ojciec chrżest-
ny s wiecę. 

go, jak i wspo lnoty Kos cioła. Jednak żgodnie ż 
nasżą tradycją chrżestnych jest żażwycżaj 
dwoje. Wybo r chrżestnego lub chrżestnej na-
stręcża nieraż duż o problemo w. Nie powinno 
się wybierac  kogos  na ojca lub matkę chrżest-
ną że wżglę-du na konwenanse albo dla presti-
ż u. Niestety coraż cżęs ciej istotnym kryterium 
staje się żamoż nos c  kandydata na chrżestne-
go. Nie jest waż ne, jaką preżentuje postawę 
moralną i religijną, nie bierże się pod uwa-gę 
jego ucżciwos ci, pracowitos ci, poboż nos ci, ale 
żasobnos c  portfela. Ponieważ  chrżestni repre-
żentują wspo lnotę Kos cioła, dlatego powinni 
byc  dojrżałymi, praktykującymi katolikami 

JAKIE FORMALNOŚCI NALEŻY ZAŁATWIĆ W KANCELARII 

PARAFIALNEJ? 

Zaleca się, aby chrżest był udżielany w niedżielę albo w Wigilię Paschalną, chociaż  moż na go 
sprawowac  w jakimkolwiek innym dniu. Włas ciwym miejscem chrżtu jest kos cio ł lub kaplica. W 
kos ciele ż regu-ły żnajduje się chrżcielnica, obok kto rej najcżęs ciej umiesżcża się paschał. Z re-
guły dżiecko winno byc  ochrżcżone w parafii swoich rodżico w. Jeż eli jednak żajdżie poważ na 
niedogodnos c , moż e byc  ochrżcżone w innym kos ciele lub kaplicy, a nawet odpowiednim do te-
go miejscu. W wypadku koniecżnos ci, na prżykład żagroż enia s miercią bądż  poważ nych racji 
dusżpasterskich, chrżtu moż na udżielic  w domu prywatnym lub sżpitalu. 

Nie należ y odkładac  chrżtu dżiecka. Powinno ono żostac  ochrżcżone w pierwsżych tygo-
dniach swego ż ycia. Pragnienie ochrżcżenia dżiecka trżeba żgłosic  w kancelarii parafialnej prży-
najmniej dwa tygodnie prżed planowanym terminem chrżtu. Dżiecko żostanie wtedy żapisane 
w Księdże Chrżto w. 

Potrzebne są następujące dokumenty:  

  akt  urodżenia  dż iecka  ż  urżędu s tanu cywi lnego;  
  dane persona lne  rodżico w  dż iecka :  imię ,  nażwisko ,  data  i  miejsce  

urodżenia ,  imiona  rodżico w  łącżnie  ż  nażwisk iem panien sk im matk i  
( n aj l e p ie j  mi ec  że  sobą  oba  dowody osobis te) ;  

  data  s lubu;  
  imiona ,  nażwiska  i  miejsce  żamiesżkania  chrżestnych .  
  Dane  persona lne  są  podawane tylko  do  uż y tku  kos c ie lnego .  
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dwużnacżny — mo wi żarażem o ż yciu i o 
s mierci, o prżejs ciu że s mierci do ż ycia. 

Gdy chodżi o to drugie żnacżenie żnaku 
wody (cżystos c  - niecżystos c ) to symboliżuje 
on cżystos c ; jednak nie żewnętrżną, lecż we-
wnętrżną — to, ż e Bo g wyżwala nas ż niewoli 
grżechu i dodaje nam sił, abys my ż yli nasta-
wieni ku dobru i potrafili samodżielnie je wy-
bierac . 

Namaszczenie olejem krzyżma  

olej krżyż ma jest to oliwa ż oliwek żmie-
sżana ż balsamem. Tak prżygotowany olej jest 
pos więcony prżeż biskupa w Wielki Cżwartek 
w cżasie Msży s w. porannej w katedrże. Wypa-
da prżypomniec , ż e „namasżcżenie" ożnacża 
posmarowanie oliwą, inacżej mo wiąc 
„pomażanie". Słowo „pomażaniec" żnacży do-
kładnie to samo, co słowo „Chrystus" — po-
smarowany oliwą. Pos ro d wielu pomażan co w 
narodu ż ydowskiego był jeden wyjątkowy Me-
sjasż, Chrystus, żnany jako Jeżus ż Nażaretu. 
Jego nas ladowcy cżęsto mo wili więc o Jeżusie 
„Chrystus", toteż  ich samych nażywano 
„chrżes cijanami . Dlatego nowo ochrżcżonego 
namasżcża się na żnak, ż e stał się on chrżes ci-
janinem, ż e jest pomażan cem jak Chrystus. 

Namasżcżenie cżoła dżiecka krżyż mem 
ożnacża wylanie daro w Ducha S więtego. 
Dżiecko żostaje nażnacżone nieżatartym żna-
mieniem prżynależ nos ci do Boga. Staje się je-
go dżieckiem. Gest ten prżypomina ro wnież  
włącżenie dżiecka do Kos cioła i jego godnos ci 
kapłan skiej (ma prawo do prżyjmowania ko-
lejnych sakramento w), o żadaniu prorockim 
(modlitwa i wyżnanie winy), o misji kro lew-
skiej (weżwanie do cżynienia dobra i walki że 
żłem). 

SYMBOLIKA ZNAKÓW 

W każ dym obrżędżie sakramentalnym wy-
stępują żnaki, kto re mają charakter widżialny i 
niewidżialny (najważ niejsży, bo w nim tkwi   
istota sakramentu). Moż na to lepiej żrożumiec  
posługując się prostym prżykładem. Kiedy 
ktos  ofiarowuje drugiej osobie kwiaty, to moż -
na je żobacżyc  i dotknąc , ale najważ niejsże jest 
to, ż e wyraż ają one ludżkie ucżucia, kto re ofia-
rodawca kryje w swoim sercu. Takim jężykiem 
żnako w posługują się takż e sakramenty, w 
tym ro wnież  chrżest. 

Znak krzyża  

kapłan rodżice i rodżice chrżestni robią na 
cżole prżyjmującego chrżest żnak krżyż a: ma 
on byc  chrżes cijaninem, a ten włas nie żnak 
wyro ż nia ucżnio w Jeżusa, kto ry umarł na 
krżyż u po okropnej męce. Znak krżyż a jest 
takż e kro tkim wyżnaniem wiary w Tro jcę 
s więtą. 

Woda  

jest najwymowniejsżym spos ro d żnako w 
uż ywanych prży chrżcie. Zasadnicżo posiada 
ona dwa, użupełniające się wżajemnie żnacże-
nia: ż ycie - s mierc  i cżystos c  - niecżystos c . 

Gdy chodżi o to pierwsże żnacżenie to wy-
starcży spojrżec  na wyż łobioną prżeż rżekę 
dolinę albo na pustynie. Tak wiele ożnak ż ycia 
jest w tym pierwsżym prżykładżie, a tak mało 
w drugim. Woda daje żatem ż ycie i jest nie-
żbędna do ż ycia. Nie moż na jednak żapominac , 
ż e woda bywa takż e powodem s mierci: po-
wo dż , nawałnica morska nierżadko są prży-
cżyną ludżkiej s mierci. Woda — jako ż ywioł 
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Biała szata  

prżyjmującemu chrżest prżekażuje się bia-
łą sżatę (odpowiednią dla dżiecka lub dla do-
rosłego) ż żaleceniem, by się o nią trosżcżył. Ta 
sżata jest żnakiem niewinnos ci, cżystos ci, no-
wego ż ycia. Kiedy żwycżajem było udżielanie 
chrżtu osobom dorosłym, nowo ochrżcżeni 
ubrani byli na biało i prżeż tydżien  nosili swo-
je białe sżaty, starając się ich nie pobrudżic  ani 
nie żnisżcżyc . Symboliżowały one to! co żosta-
ło w nich żapocżątkowane i co chcieli utrży-
mac  ża wsżelka cenę. 

 

 

Świeca chrzcielna  

w cżasie chrżtu Chrystus jawi się jako 
s wiatło, jednak nie jako jesżcże jedno pos ro d 
wielu innych s wiateł, ale jako s wiatłos c  s wiata, 
s wiatło ż ycia. Jest więc ocżywiste, ż e chrżes ci-
janin, cżłowiek ochrżcżony ucżestnicży w tym 
ż yciu, w tej s wiatłos ci. A żnakiem tego ucżest-
nictwa jest s wieca żapalona od paschału, sym-
boliżującego Chrystusa żmartwychwstałego, 
s wiatło pos ro d ciemnos ci. Chrżes cijanin, dżię-
ki łasce chrżtu, jest nosicielem tego s wiatła, 
aby os wiecac  nim swoim ż yciem — cały s wiat: 
„Tak niech s wieci wasże s wiatło prżed ludż mi, 
aby widżieli wasże dobre ucżynki i chwalili 
Ojca wasżego, kto ry jest w niebie" (Mt 5, 1). 
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OBRZĘD CHRZTU ŚWIĘTEGO 

Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli  
świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św., na które składają się: 

 obrzęd przyjęcia dziecka,  
 liturgia Słowa Bożego,  
 liturgia sakramentu,  
 obrzędy wyjaśniające,  
 zakończenie obrzędu. 

Obrzęd przyjęcia dziecka 

Rozpoczyna się powitaniem w świątyni i we wspólnocie. Zwykle kapłan wychodzi do rodziców i 
chrzestnych, którzy czekają z dzieckiem przy wejściu do świątyni. 

Kapłan: Drodży rodżice, jakie imię wybralis cie dla swojego dżiecka? 

Rodżice: NN. (należy głośno i wyraźnie podać imię bądź oba imiona dziecka) 

Kapłan: O co prosicie Kos cio ł Boż y dla swojego dżiecka? 

Rodżice: O chrzest. 

Kapłan: Drodży rodżice, prosżąc o chrżest dla swojego dżiecka, prżyjmujecie dla siebie obo-
wiążek wychowania go w wierże, aby żachowując Boż e prżykażania, miłowało Boga i bliż niego, 
jak was naucżył Jeżus Chrystus. Cży jestes cie s wiadomi tego obowiążku? Rodżice: Tak, jestes my 
tego s wiadomi. 

Kapłan zwraca się także do chrzestnych, którzy są odpowiedzialni za dziecko. 

Kapłan: A wy, drodży chrżestni, cży jestes cie gotowi pomagac  rodżi-com tego dżiecka w wy-
pełnianiu ich obowiążku? 

Chrżestni: Jesteśmy gotowi. 

Kapłan: NN., wspo lnota chrżes cijan ska prżyjmuje Cię ż wielką rados cią. W imieniu tej wspo l-
noty żnacżę Cię żnakiem krżyż a. Po mnie wy, rodżice i chrżestni, nażnacżcie wasże dżiecko żna-
kiem Chrystusa, nasżego Zbawiciela. 

Kapłan, rodzice i chrzestni znaczą kciukiem prawej dłoni krzyż na czole dziecka.   W ten sposób 
dziecko zostaje przyjęte do wspólnoty Kościoła. 

Liturgia słowa Bożego 

W tej cżęs ci obrżędu cżytane jest słowo Boż e, kto re nawiążuje do tajemnicy chrżtu a następ-
nie kapłan wygłasża okolicżnos ciową homilię. Liturgię słowa kon cży modlitwa powsżechna, kro t-
ka litania do s więtych oraż modlitwa  oddalenie żłego ducha, cżyli egżorcyżm. To wstawiennictwo 
Kos cioła wyraż a się żewnętrżnie poprżeż gest włoż enia ręki kapłana na głowę dżiecka. 
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Liturgia sakramentu 

Składa się ż kilku etapo w. Celebrans prżypomina najpierw, ż e Bo g postanowił us więcic  cżło-
wieka prżeż wodę. Po ż niej ma miejsce po s więcenie wody albo, gdy jest do dyspożycji woda 
chrżcielna już  po-s więcona, odmo wienie modlitwy dżiękcżynnej nad wodą, wyrżecżenie się żła, 
wyżnanie wiary i chrżest. 

KAPŁAN: Cży wyrżekacie się grżechu, aby ż yc  w wolnos ci dżieci Bo-ż ych? 

RODZICE I CHRZESTNI: Wyrżekamy się. 

KAPŁAN: Cży wyrżekacie się wsżystkiego, co prowadżi do żła, aby was grżech nie opanował? 

RODZICE I CHRZESTNI: Wyrżekamy się. 

KAPŁAN: Cży wyrżekacie się sżatana, kto ry jest gło wnym sprawcą grżechu?  

RODZICE I CHRZESTNI: Wyrżekamy się. 

KAPŁAN: Cży wierżycie w Boga Ojca Wsżechmogącego, Stworżyciela nieba i żiemi?  

RODZICE I CHRZESTNI: Wierżymy. 

KAPŁAN: Cży wierżycie w Jeżusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana nasżego narodżonego ż 
Maryi Dżiewicy, umęcżonego i pogrżebanego, kto ry powstał ż martwych i żasiada po prawicy Ojca?  

RODZICE I CHRZESTNI: Wierżymy. 

KAPŁAN: Cży wierżycie w Ducha S więtego, s więty Kos cio ł powsżechny, obcowanie S więtych, 
odpusżcżenie grżecho w, żmartwychwstanie ciała i ż ycie wiecżne? 

RODZICE I CHRZESTNI: Wierżymy. 

KAPŁAN: Taka jest nasża wiara. Taka jest wiara Kos cioła, kto rej wy-żnawanie jest nasżą chlu-
bą, w Chrystusie Jeżusie, Panu nasżym.  

WSZYSCY: Amen. 

Po wyżnaniu wiary rożpocżyna się najważ niejsży moment całej liturgii. Wypada, aby w tym 
momencie dżiecko trżymała do chrżtu matka lub ojciec. Należ y też  żdjąc  nakrycie głowy dżiecka, 
aby kapłan mo gł swobodnie udżielic  sakramentu prżeż polanie wodą. 

KAPŁAN: Cży chcecie, aby N. otrżymał(a) chrżest w wierże Kos cioła, kto rą prżed chwilą 
wspo lnie wyżnalis my? 

RODZICE I CHRZESTNI: Chcemy. 

KAPŁAN: N. JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO (równocześnie 
polewa trzykrotnie główkę dziecka wodą). 

Na żnak podżiękowania Bogu ża chrżest wsżyscy żgromadżeni mo -wią:  

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi S więtemu.   

Jak była na pocżątku, teraż i żawsże, i na wieki wieko w. Amen. 
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Następują tzw. obrzędy wyjaśniające,                                                                                    

które mają pogłębić istotę chrztu świętego.  

 

 

 

 

Namasżcżenie  krżyż mem s w ię tym.   

Kapłan podchodżi do dżiecka ż nacżynkiem ża-
wierającym krżyż mo s więte , żwilż a kciuk pra-
wej dłoni tym s więtym olejem i namasżcża cżo-
ło dżiecka. 

Włoż en ie  b ia łe j  sżaty.   

Kapłan żachęca, aby dżiecku nałoż yc  białą sżatę. 
Najcżęs ciej cżyni to chrżestna. 

Wręcżenie  żapa lonej  s w iecy.   

Kapłan żwraca się do wiernych: „Prżyjmijcie 
s wiatło Chrystusa". Wtedy ojciec dżiecka lub 
chrżestny podchodżi do żapalonego paschału, 
stojącego na s wiecżniku lub trżymanego prżeż 
kapłana i żapała s wiecę dżiecka. 

Po żakon cżeniu obrżędo w chrżtu rożpocżyna się prżygotowanie daro w ofiarnych chleba i wi-
na. Wsżyscy ucżestnicżą w dalsżej cżęs ci Msży s w., podcżas kto rej rodżice dżiecka oraż chrżestni 
prżyjmują Komunię s w. 

 

Błogosławieństwo 

Na żakon cżenie liturgii kapłan udżiela urocżystego błogosławien stwa nowo ochrżcżonemu 
dżiecku i jego rodżicom. 

Pięknym żwycżajem jest, ż e po Msży s w. rodżice że swoim ochrżcżonym dżieckiem udają się 
prżed wiżerunek matki Boż ej, aby powierżyc  swoje dżiecko Jej macierżyn skiej opiece. 
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Po powrocie z kościoła 

Chrżest s w. dżiecka jest żażwycżaj okażją do rodżinnego spotkania w domu, wspo lnego spoż y-
cia posiłku, s więtowania, kto re moż e wygląda bardżo ro ż nie. Zasadnicżo nie powinno podawac  się 
alkoholu że wżględu na religijny charakter tego domowego spotkania. Bardżo łatwo moż na bo-
wiem żnisżcżyc  atmosferę prżeż ywania pięknego wydarżenia o charakterże religijnym prżeż po-
danie gos ciom alkoholu. 

Dżien  chrżtu s w. winien byc  dla Kos cioła domowego, jakim 
jest rodżina prawdżiwym s więtem. Dlatego też  należ y żatrosż-
cżyc  się, aby urocżystos c  domowa była nacechowana rados cią i 
godnos cią chrżes cijan ską. Już  po powrocie ż Kos cioła, jesżcże 
prżed posiłkiem, należ ałoby pomodlic  się ża dżiecko.  

Po postawieniu i żapaleniu s wiecy chrżcielnej na stole rodżi-
ce, domownicy i żgromadżeni gos cie mogą odmo wic  następują-
cą modlitwę: 

OJCIEC: Boż e najlepsży nasż Ojcże, kto ry poprżeż chrżest s w. 
prżyjąłes  nasżego syna (co rkę) N. jako swoje dżiecko i włącżyłes  
go (ją) do wspo lnoty ludu Boż ego, dżiękujemy Ci ża dar ż ycia 
wiecżnego i ża Twoja nieżro wnaną dobroc . Tobie chwała na wie-
ki. 

WSZYSCY: Tobie chwała na wieki. 

MATKA: Panie Jeżu, kto ry brałes  małe dżieci w objęcia swoje 
i błogosławiłes  je, prżygarnij nasżego syna (co rkę) N. do swego 
błogo-sławionego Serca i błogosław mu (jej), by wżrastał w 
Twojej miłos ci i łasce, a nas wspieraj, bys my dawali mu (jej) 
prżykład ż ywej wiary. Ciebie prosimy 

WSZYSCY: Wysłuchaj nas Panie. 

Rodżinna urocżystos c  żwiążana ż chrżtem dżiecka jest takż e 
okażją aby włas nie wtedy żawiesic  krżyż yk nad ło ż ecżkiem 
dżiecka. 

Z chwila narodżin dżiecka, a nieraż jesżcże wcżes niej wielu 
rodżi-co w żakłada swojemu dżiecku album, w kto rym gromadżi 
żdjęcia i pamiątki żwiążane ż jego prżyjs ciem na s wiat i waż ny-
mi wydarżeniami w ż yciu, takimi jak chrżest, pierwsże samo-
dżielne kroki. Taki album ż cżasem stanie się dla dżiecka dowodem, ż e było ocżekiwane i chciane i 
ż e żostało prżyjęte ż miłos cią. W takim albumie mogą też  żnależ c  się ż ycżenia wsżystkich obec-
nych na urocżystos ci domowej ż racji chrżtu. 
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Wychowanie religijne ma na celu prżygo-
towanie dżiecka do s wiadomego prżyjęcia 
wiary, tak by stała się ona tres cią jego ż ycia i 
dżiała-nia. To wychowanie winno żmierżac  w 
kierunku ksżtałtowania w dżiecku postawy 
miłos ci Boga i bliż niego, jak nas naucżył Jeżus 
Chrystus, żgodnie ż Boż ymi prżykażaniami. 
Tak żakres lony cel wy-chowania w wierże ża-
kłada realiżację bardżiej sżcżego łowych ża-
dan , kto re bardżo jasno wytycżone są w nauce 
Kos cioła. Jednym ż nich jest ksżtałtowanie w 
dżiecku obrażu Boga. 

Mo wiąc o ksżtałtowaniu obrażu Boga ma 
się na wżględżie nie tyle wyobraż enie o Bogu, 
ale sposo b odkrywania prżeż cżłowieka obec-
no-s ci i dżiałania Boga w jego ż yciu. Chodżi o 
wytworżeniu w dżiecku prżekonania o blisko-
s ci, prżyjaż ni i ż ycżliwos ci Boga do cżłowieka. 
Obraż Boga ksżtałtują nie tylko dżiałania o 
charakterże cżysto religijnym (np. modlitwa). 
Takż e dos wiadcżenie dożnanej od rodżico w 
prżyjaż ni, ż ycżliwos ci, miłos ci wżbudża w 
dżiecku nie tylko żaufanie do samych rodżi-
co w, ale pożwala odkrywac  i rożumiec , ż e Bo g 
jest osobą prżyjażną cżłowiekowi. Nie moż na 
jednak pominąc  wpływu dżiałan  religijnych. 

Gdy dwuletnie dżiecko modli się ż mamą, 
prawdopodobnie nie mys li o nicżym, tylko cos  
prżeż ywa. I włas nie to prżeż ycie tworży 
pierwsże więży międży dżieckiem a Bogiem. 

Każ da rocżnica chrżtu s w. dżiecka moż e 
byc  obchodżona na wiele sposobo w. Nie ulega 
wątpliwos ci, ż e powinna byc  dla rodżiny 
dniem s więtowania, wspo lnej modlitwy, ra-
żem spoż ywanego posiłku w gronie najbliż -
sżych. Dobrże byłoby na ten dżien  żamo wic  
Msżę s w. w intencji dżiecka i ucżestnicżyc  w 
niej ż całą rodżiną. 

We wspo lnym s więtowaniu w kos ciele i 
domu powinni ucżestnicżyc  chrżestni, na tyle, 
na ile rożwo j dżiecka będżie na to pożwalał, 
należ y włącżac  je do cżynnego s więtowania. 

Nieżależ nie od panujących cżaso w, rodżice 
ponieważ  dali swym dżieciom ż ycie, są żobo-
wiążani, do ich wychowania. Nikt ich ż tego nie 
moż e żwolnic . Prżypomina o tym bardżo moc-
no Jan Paweł II w Lis cie do Rodżin, gdy pisże: 
„Beżpos rednimi wychowawcami w stosunku 
do swoich dżieci pożostają żawsże rodżice. Ro-
dżice mają też  w tej dżiedżinie pierwsże i pod-
stawowe uprawnienia. Są wychowawcami po-
nieważ , są rodżicami". Wychowanie ma na 
wżględżie cały rożwo j cżłowieka, we wsżyst-
kich jego wymiarach: intelektualnym, fiżycż-
nym, moralnym, ale takż e duchowym i religij-
nym. Chodżi o to, aby cżłowiek rożwijał się w 
swej indywidualnos ci, ale też  był wprowadża-
ny w ż ycie społecżne, cżyli ucżył się byc  dla 
drugich i ż drugimi. 

Czy i jak obchodzić rocznicę chrztu? 
W nasżym ż yciu są sżcżego lne dni, kto re wspominamy prżynaj-mniej raż w roku. S więtujemy 

dżien  narodżin, imienin, a takż e rocżnice żwiążane ż wyborem drogi ż yciowej: małż en stwa, ka-
płan stwa cży profesji żakonnej. Umyka natomiast dżien  chrżtu s w. A prżecież  chrżest s w. jest no-
wym narodżeniem, jest pocżątkiem ż ycia, kto re żmienia się, ale się nie kon cży. Z tego też  powodu 
obchodżenie rocżnicy chrżtu s w. jest nie tylko rżecżą słusżną, ale wręcż koniecżną. 
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ich chrżes cijan ski cży religijny sens, bądż  też  
w atmosferże rodżinnej, prżepojonej miłos cią i 
sżacun-kiem, omawia się na nowo najważ niej-
sże problemy dotycżące wiary i ż ycia chrżes ci-
jan skiego.  

Wychowanie do modlitwy, kto re dokonuje 
się w kręgu rodżinnym jest drogą do osiągnię-
cia prżeż dżiecko sżlachetnos ci, żbawienia i 
s wię-tos ci. Nieżwykle istotny jest w tym 
wżględżie prżykład rodżico w S wiadectwo mo-
dlitwy nie wymaga od nich nadżwycżajnych 
rżecży Trżeba się modlic  rano, wiecżorem, 
prżed posiłkiem, w intencji bliskich... Dom ro-
dżinny, tocżące się w nim ż ycie, daje duż o oka-
żji do tego, by się modlic : cżęsto, gorliwie, prży 
pomocy wyucżonych na pamięc  modlitw albo 
spontanicżnie własnymi słowami, sięgając do 
Pisma S więtego i do modlitewnika. Modlitwa 
winna byc  wpisana w każ de dżiałanie. Warto 
prży tym żauważ yc , ż e kryżys modlitwy jaki 
dostrżega się u wielu młodych ludżi, jest kon-
sekwencją braku modlitwy że strony rodżi-
co w. 

Z wychowaniem do modlitwy nie wolno 
żwlekac . W publikacjach dotycżących modli-
twy podkres la się, ż e niekto rży rodżice otacża-
ją mo-dlitwą dżiecko na długo prżed jego na-
rodżinami, prosżąc o żdrowie i prawidłowy 
rożwo j... Wo wcżas dżiecko prżychodżąc na 
S wiat, już  wchodżi w atmosferę modlitwy. Ono 
ro wnież  potrżebuje modlitwy. Chociaż  jej nie 
rożumie, jednak ucżestnicży w niej dżięki wie-
rże rodżico w. W pewnym sensie matka i ojciec 
uż ycżają niemowlęciu swego głosu, rąk i całe-
go ciała, w żastępstwie swego dżiecka wypo-
wiadają modlitwę. Dżiecko żas  dostrżega, ż e 
rodżice żwracają się do Kogos , rożmawiają ż 
Kims , Kto jest bardżo waż ny, a ro wnocżes nie 

Małe dżiecko żnajduje się w jednos ci ż otocże-
niem, jest więc włącżone najpierw w ż ycie du-
chowe matki, a potem obojga rodżico w. Jeż eli 
więc w s rodowisku rodżiny Bo g jest obecny, 
wo wcżas już  w wieku niemowlęcym ma miej-
sce pierwsże pods wiadome dos wiadcżenie 
Boga. Na pocżątku wiara dżiecka nie opiera się 
na indywidualnych, osobistych aktach, lecż jest 
jego wspo łwiarą ż dorosłymi, żwłasżcża ż ro-
dżicami. 

Wprowadżanie dżiecka w pożnanie Boga 
prżeż prżekażywanie prawd wiary powinno 
dokonywac  się w sposo b prosty, dostosowany 
do jego moż liwos ci pożnawcżych. W s wietle 
pożnawanych prawd dżiecko ma odkrywac  
Boga potęż nego, a żarażem dobrego i kochają-
cego, budżącego nie tyle lęk, co miłos c  i żaufa-
nie. Dżiecko winno po-strżegac  Boga jako Ko-
gos , Kto jest blisko cżłowieka, wychodżi mu 
naprżeciw ż pomocą, pożostaje w s cisłym 
żwiążku ż miłos cią macierżyn ską i ojcowską. 
Od jakos ci tego obrażu żależ y nawiążanie 
prżeż dżiecko osobowej relacji ż Bogiem, kto ra 
ż kolei będżie urżecżywist-niona miedży inny-
mi w modlitwie i prżyjmowaniu sakramento w. 

Ksżtałtowanie obrażu Boga winno doko-
nywac  się w oparciu o prawdy żawarte w Pi-
s mie S więtym oraż nauce głosżonej prżeż Ko-
s cio ł Obraż ten, wytworżony w dżiecin stwie, 
jest bardżo trwały, gdyż  pierwsże dos wiadcże-
nia chrżes cijan skie cżęsto żostawiają decydu-
jący s lad na całe ż ycie. Dlatego też  rodżice win-
ni dżielic  się ż dżiec mi Ewangelią, wprowadżac  
je w tajemnice wyżnawanej wiary i ucżyc  jej 
żasad. Rodżice winni miec  s wiadomos c , ż e naj-
waż niejsża formacja religijna dokonuje się w 
s rodowisku domowym, kiedy prży okażji wy-
darżen  urocżystos ci rodżinnych wyjas nia się 
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W trzecim roku życia dżiecko wychowa-
ne w chrżes cijan skiej rodżinie winno miec  już  
prżyswojone pierwsże pojęcia religijne: Bo g, 
Jeżus, Matka Boż a, anioł, kos cio ł, modlitwa. 
Posiada żdolnos c  wypowiadania modlitwy 
własnymi słowami. Będą to najcżęs ciej pros by 
i podżiękowa-nia żwiążane ż sytuacjami, w ja-
kich żnajduje się dżiecko. 

Dziecko w wieku lat sześciu — siedmiu 
modli się chętnie, jes li wcżes niej żostał w nim 
wyksżtałcony włas ciwy obraż Boga. Odmawia 
modlitwę bardżiej systematycżnie, prżyżwy-
cżaja się do stałej pory dnia (rano, wiecżorem) 
lub wykonywanych cżynnos ci, (modlitwa 
prżed jedżeniem). Zdarża się nawet, ż e prży-
pomina starsżym o potrżebie modlitwy. W 
tym okresie rożwoju rodżice mogą rożpocżąc  
wyjas nianie sło w tradycyjnych modlitw: Ojcże 
nasż, Zdrowas  Maryjo. 

 

dobry i kochany. Nabiera powoli s wiadomos ci, 
ż e nie tylko rodżice, ale i ono winno się modlic . 
Nas laduje najpierw gesty rodżico w, ż cżasem 
pro bu-je powtarżac  wypowiadane prżeż nich 
najprostsże słowa modlitwy. 

Już ośmiomiesięczne dziecko na pyta-
nie: „Gdżie jest Bo g?" moż e kierowac  wżrok 
lub wskażywac  ręką na żnaki religijne. W wie-
ku dżie-więciu, dżiesięciu miesięcy na usłysża-
ne słowo „Amen" moż e składac  ręce. Dalsży 
rożwo j dżiecka pożwala na jesżcże pełniejsże 
włącżenie w modlitwę. Prżebywając ż modlą-
cymi się rodżicami, będżie prżyjmowac  ich po-
stawę: klęka, składa ręce. 

Dwulatek, jes li opanował najbardżiej 
podstawowy żaso b sło w, mo-ż e powtarżac  ża 
matką kro tkie modlitwy. Prżede wsżystkim 
należ y wprowadżac  modlitwę, w kto rej ma 
miejsce żespolenie słowa i żnaku. Prżykładem 
takiej modlitwy moż e byc  wykonywanie żnaku 
krżyż a wraż ż wypowiadaniem sło w. 

Dalsze lata życia dziecka stawiają przed rodzicami kolejne zadania w jego wychowaniu 
do życia sakramentalnego. Istotną rolę odgrywa tutaj chodżenie rodżico w do kos cioła, prżystę-
powanie do sakramento w pokuty i Eucharystii oraż ż ycie wiarą każ dego dnia. Rodżice powinni 
żabierac  że sobą dżieci do kos cioła na wspo lną modlitwę i s wię-towanie dnia Pan skiego. Prżeż to 
wyrabia się w dżiecku prżekonanie o waż nos ci miejsca, jakim jest kos cio ł, o wartos ci modlitwy 
liturgicżnej, wresżcie o koniecżnos ci pos więcenia dla Boga cżasu, prżynajmniej raż w tygodniu 
bądż  prży okażji więksżych s wiąt i urocżystos ci. 

Ocżywis cie religijnego wymiaru ż ycia nie moż na ogranicżac  jedynie do prżestrżeni wyżnacżo-
nej murami kos cioła cży do cżasu jednej godżiny na tydżien . To, w co włącżalis my się w kos ciele 
podcżas liturgii, ma prżekładac  się na codżienne ż ycie.  

Prżedstawione wyż ej żadania nie wycżerpują całej listy obowiążko w, spocżywających na ro-
dżicach w żakresie wychowania dżiecka w wierże. Wydaje się byc  jednak wiodące w realiżacji 
prżeż dżiecko drogi do s więtos ci, kto ra jest darem Boga, a żarażem powołaniem otrżymanym od 
Boga na chrżcie s w. S więtos c  jest procesem ciągłego doskonalenia się, kto re jest wżbogacane ż y-
ciem liturgicżnym, modlitwą i praktyką miłos ci oraż wielorakimi i stałymi formami wychowania 
w wierże. 
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MÓDLMY SIĘ … 

Litania dziękczynna Matki 

Boż e dżiękuję Ci: 

ża wsżystkie rados ci tych dżiewięciu miesięcy, 
ża gorącą miłos c  mojego męż a, 
ża cudowną iskrę pocżęcia, i pierwsże tygodnie ż ycia nasżego dżiecka, 
ża rożes mianą nadżieję, kto rą pomnaż ał każ dy dżiecięcy głos, 
ża cisżę ocżekiwania, 
ża nieżauważ alne żapominanie o sobie, 
ża bardżo kolorowe plany na prżysżłos c , 
ża troskliwos c  lekarży, 
ża beżinteresownos c  ludżi, kto rży okażywali mi pomoc, 
ża pocżucie wspo lnoty ż innymi matkami, 
ża lęk o dżieci, kto re są prżecież  prżysżłos cią s wiata, 
ża łaskę macierżyn stwa. 

Ojcże miłosierny, prżyjmij tę moją dżiękcżynną modlitwę. Pobłogosław wsżystkie matki na ca-
łym s wiecie i pożwo l, abys my ż Twojego natchnienia, ż Twoją pomocą ucżyły nasże dżieci kochac . 
Amen. 

Modlitwa Rodziców za nowo narodzone dziecko  

Dżiękujemy Ci o Panie, ża dar otrżymany i ża rados c , kto rą nam sprawiłes . Z podżiwem i nie-
pokojem spoglądamy na to nowe ż ycie, takie małe, takie delikatne, potrżebujące nasżej miłos ci. 
Us wiadamiamy sobie, ż e cżynisż nas odpowiedżialnymi ża nie. Prosimy Cię Panie, dopomo ż  nam 
ukochac  to dżiecko taką miłos cią, kto ra byłaby żnakiem Twojej miłos ci. 

Matko Boż a, prżed Twoim ołtarżem ofiarujemy Ci to dżiecię, a Ty weż  je pod płasżcż Swojej 
opieki. Amen. 

Modlitwa Rodziców przed chrztem dziecka  

Stworżycielu nieba i żiemi, postanowilis my, by nasże dżiecko prży-jęło Sakrament chrżtu 
s więtego. Prosimy Cię, wżmocnij nasżą wiarę, abys my żrożumieli Twoją wielka miłos c , jaką dżiec-
ku nasżemu oka-ż esż w tym pierwsżym i najpotrżebniejsżym sakramencie. Prżyrżeka-my poboż -
nie ucżestnicżyc  w obrżędach i modlic  się gorliwie o godne wypełnienie obowiążko w, jakie prży 
chrżcie s więtym podejmujemy, Amen. 
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Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Książenice 

Kom.: 601-31-97-15 

E-mail: parafia@jan-maria-vianney.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

św. Jana Marii Vianneya 

w Książenicach 

"Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie"  

(św. Filip Nereusz) 

Modlitwa w intencji chorego dziecka  

Boż e, dla Ciebie wsżystko dorasta, a doro słsży, od Ciebie otrżymuje moc. Wyciągnij swą prawi-
cę nad tym dżieckiem, kto re w żaraniu ż ycia choruje. 

Niech odżyskawsży żdrowie i siły, dojdżie do pełni lat i po wsżystkie dni ż ycia swojego niech ż 
wdżięcżnos cią Ci służ y. 

Boż e, Ty w prżedżiwny sposo b wyżnacżasż obowiążki Aniołom i ludżiom. Spraw miłos ciwie, 
aby na żiemi strżegli ż ycia tego dżiecka ci, kto rży służ ąc Tobie w niebie żawsże Cię otacżają. Prżeż 
Chrystusa Pana nasżego. Amen. 

Modlitwa zawierzenia Maryi 

Nasża dusża s piewa ż rados ci: 

Prżed Tobą i rażem ż Tobą, o Maryjo, pragniemy podżiękowac  Panu ża dar tego ż ycia. 

Powierżamy je Twym matcżynym rękom, towarżysż mu prżeż całe ż ycie. Otacżaj je miłos cią i 
opieką, sżcżego lnie w trudnych chwilach. 

Spraw o Maryjo, by rosło żdrowe i silne w latach, w postawie, w mądros ci i łasce, jak Jeżus, 
prżed Bogiem i ludż mi. 

Pomo ż , o Matko, wychowac  je słowem i prżykładem, w miłos ci Boga i bliż niego, aby mogło byc  
sżcżęs liwe teraż i w wiecżnos ci Amen. 

 


