
OBRZĘD SAKRAMENTU CHRZTU 

CELEBRANS: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?  

Ojcowie wymieniają imię swojego dziecka 

CELEBRANS: O co prosicie Kościół Boży dla waszych dzieci? 
 
RODZICE: O chrzest 

CELEBRANS: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na 
siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże 
przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus 
Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? 

RODZICE: Jesteśmy tego świadomi 

CELEBRANS:  A wy rodzice chrzestni czy jesteście gotowi pomagać 
rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku?  

CHRZESTNI: Jesteśmy gotowi 

CELEBRANS: Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką 
radością. Ja zaś w imieniu tego Kościoła znaczę was znakiem Krzyża, 
a po mnie naznaczą was w tym samym znakiem Chrystusa 
Zbawiciela wasi rodzice i chrzestni 

LITURGIA SŁOWA 

MODLITWA POWSZECHNA 

MODLITWA EGZORCYZMU 

CELEBRANS: Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat 
swojego syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, 
a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego 
królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko 
uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią 
i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana Naszego. 

i nakłada rękę na głowę każdego dziecka 



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY 

WYRZECZENIE SIĘ ZŁA 

CELEBRANS: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci 
otrzymują z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody 
i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby 
zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić 
jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście 
gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, 
wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to 
wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest.  

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 

WSZYSCY: Wyrzekamy się 

CELEBRANS: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby 
was grzech nie opanował? 

WSZYSCY: Wyrzekamy się 

CELEBRANS: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą 
grzechu? 

WSZYSCY: Wyrzekamy się 

WYZNANIE WIARY 

CELEBRANS: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi? 

WSZYSCY: Wierzymy 

CELEBRANS: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, 
Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego 
i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy 
Ojca? 

WSZYSCY: Wierzymy 
 



CELEBRANS: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół 
powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, 
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

WSZYSCY: Wierzymy 

CELEBRANS: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której 
wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym 

WSZYSCY: Amen 

CELEBRANS: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze 
Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? 

RODZICE I CHRZESTNI: Chcemy 

CELEBRANS: N., ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

NIE ODPOWIADA SIĘ AMEN! 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM 

CELEBRANS: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, który Was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha 
Świętego, On sam namaszcza Was krzyżmem zbawienia, abyście 
włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem 
Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne 

NAŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY 

CELEBRANS: Drogie dzieci stałyście się nowym stworzeniem 
i przyoblekłyście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. 
Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować 
godność dzieci Bożych nieskalaną aż po życie wieczne 

WSZYSCY: Amen 

Matki chrzestne nakładają białą szatę 

Ojcowie chrzestni podchodzą do Paschału 

 



PRZEKAZANIE ŚWIATŁA 

CELEBRANS: Przyjmijcie światło Chrystusa. 

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, 
aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze 
jak dzieci światłości, a trwając w  wierze, mogły wyjść na spotkanie 
przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie. 

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU 

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. 


