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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

I. CHRZEST DZIECKA 
 

Zasadniczo Chrzest święty powinien odbyć się w czasie nabożeństwa niedzielnego lub świątecznego przed 

zmówieniem apostolskiego wyznania wiary (jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach chrzest 

może odbyć się po za nabożeństwem zborowym).  

W czasie liturgicznego powitania zboru, ksiądz wita także dziecko, które ma być ochrzczone, rodziców i 

rodziców chrzestnych.  

Rodzice i chrzestni dziecka zajmują miejsca najbliżej ołtarza lub chrzcielnicy. 

 Dopiero po odczytaniu Lekcji lub Ewangelii, w czasie śpiewu zboru: „Alleluja…” lub „Chwała Tobie..”,  

rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem podchodzą do stopni ołtarza (w tym czasie wszyscy uczestnicy liturgii 

zajmują swoje miejsca w ławce).  

 

I. Przed ołtarzem 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

Ksiądz (do zgromadzonych przy ołtarzu):  

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami! 

 

Drodzy Rodzice i drodzy rodzice chrzestni!       

Przychodzicie przed ten ołtarz, aby swoje dziecię (dzieci) w chrzcie świętym 

ofiarować Bogu. Wysłuchajcie, więc w Ewangelii świętego Łukasza jest 

napisane o Jezusie Chrystusie Dobrym Przyjacielu dzieci: 

 

„I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. 

 Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom 

przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo 

Boże. 

 Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego 

jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc 

na nie ręce.                                                                                         (Mk 10,13-16) 
[ Ksiądz może zakończyć czytanie Ewangelii słowami: „Chwała Tobie Panie!” Zbór: Chwała Tobie …] 

 
Ksiądz w nawiązaniu do tego tekstu, albo do wybranego krótkiego tekstu wygłasza krótkie przemówienie. 

 

Ksiądz (kreśli palcem prawej ręki na czole dziecka krzyż jednocześnie mówiąc):  

 

Przyjmij znak krzyża świętego, † bo w krzyżu Chrystusa jest zbawienie 

twoje. 
 

Ksiądz: 

Módlmy się. 

O, Panie, prosimy Cię: wysłuchaj łaskawie naszej modlitwy i ochraniaj 

nieustannie to dziecię (te dzieci) mocą krzyża Jezusa Chrystusa, którego 
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znakiem je pobłogosławiliśmy. A ponieważ to dziecię (te dzieci) wybrałeś 

sobie na własność, dlatego uwolnij je od wszelkich więzów zła, spraw, aby 

na nowo się narodziło (narodziły) i zawsze kroczyło (kroczyły) drogą 

zbawienia aż do Twego Królestwa niebiańskiego. Przez Jezusa Chrystusa, 

naszego Pana. 
Zbór: Amen. 

 

Ksiądz: 

Chrzest jest Bożym darem i oferowaną nam Bożą łaską. Ażeby wasze 

dziecię (dzieci mogły) mogło to poznać i aby Chrzest mógł temu dziecięciu 

(tym dzieciom) posłużyć ku zbawieniu, musi być wychowywane (muszą być 

wychowywane) w Słowie Bożym, bo ze słuchania Słowa Bożego rodzi się 

wiara potrzebna nam do zbawienia. Wyznajcie, więc swoją wiarę w 

Trójjedynego Boga, która ma być także wiarą waszego dziecka (waszych 

dzieci) i tak jak to czynili ojcowie naszej wiary, wspólnie słowami 

apostolskiego wyznania wiary wyznawajmy: 
 

WYZNANIE WIARY 
Wierzę w Boga,  

Ojca Wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi. 

I w Jezusa Chrystusa, 

Syna Jego jedynego, Pana naszego, 

który się począł z Ducha Świętego,  

narodził się z Marii Panny,  

umęczon pod Poncjuszem Piłatem,  

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, 

zstąpił do piekieł,  

trzeciego dnia zmartwychwstał,  

wstąpił na niebiosa; 

siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,  

skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

Wierzę w Ducha Świętego, 

święty Kościół powszechny, 

społeczność świętych, 

grzechów odpuszczenie,  

ciała zmartwychwstanie 

i  żywot wieczny.  

Amen. 
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Ksiądz (do rodziców i chrzestnych):  

 

Taka jest nasza wiara, wiara całego Kościoła świętego. W tej wierze 

ochrzczeni są wszyscy chrześcijanie. Wyznawanie jej jest naszą chlubą w 

Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Święta wiara ta zobowiązuje wszystkich jej wyznawców do wyrzeczenia się 

szatana, wszystkich jego spraw i czynów, oraz do życia i postępowania 

zgodnie z tym wyznaniem.  

Pytam się, więc was rodzice i chrzestni tego dziecka (tych dzieci): 
 

Czy chcecie, aby to dziecko (te dzieci) w tej wierze świętego Kościoła 

ochrzczone zostało (zostały) w imię Trójjedynego Boga: Ojca i Syna i 

Ducha Świętego?     

Jeśli tak to odpowiedzcie: Chcemy! 
 

Rodzice:  

Chcemy! 

 

Ksiądz (do rodziców i chrzestnych):  

Czy przyrzekacie to dziecko (te dzieci) z Bożą pomocą wychować w tej 

wierze chrześcijańskiej? – Jeśli tak to odpowiedzcie: Przyrzekamy z 

pomocą Bożą! 
 

Rodzice:  

Przyrzekamy z pomocą Bożą! 

 

Ksiądz (zwracając się do chrzestnych, pyta się ich): 

Pytam się także was, chrzestnych tego dziecka (tych dzieci): 

Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka (tych dzieci) w 

wypełnianiu ich obowiązków?  

Jeśli tak to odpowiedzcie: Jesteśmy gotowi! 
 

Chrzestni odpowiadają wspólnie:  

Jesteśmy gotowi (albo: Tak.).  

  

II. Przy chrzcielnicy 
 

Ksiądz zaprasza rodziców i chrzestnych z dzieckiem (z dziećmi) oraz pozostałych członków rodziny, aby 

podeszli razem z nim do chrzcielnicy:  

 

SŁOWA USTANOWIENIA 
 

Ksiądz (czyniąc znak krzyża nad wodą wypowiada Słowa Ustanowienia Sakramentu Chrztu 

Świętego): 

 

Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do Swoich apostołów:  
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Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie 

uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię † Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, 

Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 

wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.                               (Mt 28,16b-20) 

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, 

będzie potępiony.                                               .                                                    (Mk 16,16) 

 

MODLITWA PAŃSKA 
Ksiądz: 
Prośmy teraz wspólnie naszego Ojca niebiańskiego, aby nasze dziecko 

(dzieci) otrzymało (otrzymały) tej przyobiecanej zbawiennej łaski Bożej: 
 

Wszyscy wspólnie zmawiają Modlitwę Pańską: 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  

święć się imię Twoje,  

przyjdź Królestwo Twoje,  

bądź wola Twoja  

jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,  

I odpuść nam nasze winy,  

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,  

I nie wódź nas na pokuszenie,  

ale nas zbaw ode złego. 

Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,  

i chwała na wieki wieków. 

 Amen. 

 
 

CHRZEST 
Ksiądz: (zapytuje przed każdym chrztem rodziców dziecka):  

 

Jakie imię daliście temu dziecku? 
 

Ojciec lub matka dziecka podają imię lub imiona dziecka.  
(Chrzestna lub chrzestny trzymają dziecko nad chrzcielnicą zdejmując z głowy dziecka czapeczkę i podkładają 

pod głowę dziecka przygotowany ręcznik) 

 

Ksiądz ( ze specjalnej muszli, z dzbanuszka lub ręką, polewa trzykrotnie wodą głowę dziecka w widoczny dla 

rodziców i chrzestnych sposób i jednocześnie wypowiada słowa): 

 

N. (wymienia imię dziecka),  

Chrzczę ciebie w imię † Ojca i † Syna i Ducha † Świętego. 
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(Każde dziecko osobno w ten sam sposób jest chrzczone. Ksiądz kładzie rękę na głowę dziecka i mówi do 

każdego dziecka osobno): 

 

Wszechmogący Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odrodził 

cię poprzez wodę i Ducha Świętego, i uwolnił cię od kary za grzech 

pierworodny, niechaj wzmacnia Swoją łaską do życia wiecznego. 

Pokój † niech będzie z tobą.  

 

Wszyscy: Amen. 
 

lub: 

 

Bóg Ojciec, który cię stworzył niechaj cię strzeże i na rękach Swoich 

piastuje; Jezus Chrystus, który cię zbawił, niech ci Dobrym Pasterzem 

będzie; Duch Święty, który cię do społeczności Swojej przyjął, niech cię 

prowadzi ścieżkami prawymi do życia wiecznego. 

Pokój † niech będzie z tobą.  

 

Wszyscy: Amen. 

 

Ksiądz i zbór (mówi lub śpiewa):  

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 

Ksiądz (wzywa do modlitwy): 

Módlmy się. 

Wszechmogący, miłosierny Boże i Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci i 

uwielbiamy Cię za to, że zachowujesz i pomnażasz Swój Kościół. 

Dziękujemy z wdzięcznych serc, że i to dziecko (te dzieci) uczyniłeś dzisiaj 

przez Chrzest Święty członkami Kościoła, a więc Ciała Twojego 

umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię pokornie: zachowaj to 

dziecko (te dzieci) w otrzymanej dzisiaj zbawiennej łasce. Zachowaj także 

nas i wszystkich ochrzczonych, w prawdziwej wierze i w społeczności Swego 

Kościoła, do życia wiecznego. Prosimy Cię o to, w Duchu Świętym, przez 

tegoż Syna Twojego, naszego Zbawcy i Pana, Jezusa Chrystusa.  

Wszyscy: Amen 

Teraz matka dziecka przejmuję dziecko z rąk chrzestnej lub chrzestnego. Jeżeli jest taki zwyczaj, ksiądz od 

palącej się przy chrzcielnicy świecy paschalnej (wielkanocnej), zapala świecę i podaje ją ojcu dziecka mówiąc:  

Przyjmijcie zapaloną świecę, która jest symbolem Chrystusa światłości 

świata. Podtrzymywanie tego światła, Kościół powierza wam rodzice i i 

chrzestni, aby dzieci wasze `oświecone światłem Chrystusa, postępowały 

jako dzieci światłości, a trwają w wierze, mogły wyjść na spotkanie 

przychodzącego Pana razem ze wszystkimi zbawionymi.  
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(Świeca ta powinna być zawsze w dniu urodzin, lub rocznicy chrztu dziecka zapalana  w domu) 

 

III. Przed ołtarzem 
 

Wszyscy udają się ponownie przed ołtarz. 

 

DZIĘKCZYNIENIE 

 

Ksiądz (zwraca się do matek trzymających na rękach swoje dzieci): 

 

Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki. (Ps 121,7.8) 

Droga matko! (Drogie matki!) 

Bóg cudownie zachował was pośród niebezpieczeństw i darował zdrowe 

dzieci, które dzisiaj Panu ofiarowałyście w Sakramencie Chrztu Świętego. 

Dlatego za ten wielki dar macierzyństwa podziękujmy Panu i uwielbiajmy 

Go słowami tej, która przez wybranie stała się Matką naszego Pana i 

Zbawiciela i która jak wy, na rękach trzymała Swego Syna: 

„Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu 

moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy Swojej. (...) Wielkie rzeczy uczynił 

mi Wszechmocny i święte jest imię Jego.”                                 (Łk 1,46.47.48a.49) 

Dlatego tak jak Matka Syna Bożego i my dziękujemy Ci Panie, za wielkie 

rzeczy, których dokonałeś dla tych matek, dla ojców, dla rodzin i dla tych 

dzieci. Miej ich w Swojej łaskawej opiece i prowadź po Swoich dobrych 

drogach aż do zbawienia. Amen. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
 

Ksiądz (kładzie ręce na głowy matek i mówi): 

 

Błogosławieństwo Pana niech będzie z wami! Błogosławimy wam w imię 

Pana (Ps 129,8): 

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. 
Wszyscy: Amen. 

 

 

 

 

*  * * 


