
KTO PRZYJMUJE CHRZEST, BĘDZIE ZBAWIONY (Mk 16, 16)

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz 
z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19).

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
RODZICE
1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierw-
szych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni
się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się
przygotować.
2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast
ochrzczone. 
3.  Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
- aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
- aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku (Kodeks
Prawa Kanonicznego  867 § 1,2).
CHRZESTNI
1.  Należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych. 
2.  Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego,

kto ich zastępuje;
- ukończył szesnaście lat;

- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz
prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 
-  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
-  nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kodeks Prawa Kanonicznego 872-874). 

Chrzestni przygotowują dla dziecka: 
świecę - pamiątkę chrztu św. 
białą szatę z wypisanym imieniem dziecka i datą chrztu. 
Rodzice (jeśli nie mają przeszkód kanonicznych) i chrzestni przed uroczystością chrztu
powinni przystąpić do spowiedzi, a podczas samej uroczystości do Komunii św.
Otrzymując chrzest święty jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła i odtąd
należymy do Chrystusa. Wiara w Chrystusa jest dla każdego chrześcijanina najwięk-
szym skarbem. 

CHRZEST JEST NAJPIĘKNIEJSZYM I NAJWSPANIALSZYM DAREM BOGA
Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem,

oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odra-
dzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcen-
niejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy
nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet
tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje
pogrzebany w wodzie; namaszczeniem –ponieważ jest
święty i królewski (a królów się namaszcza); oświece-
niem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą –
ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ
oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest
znakiem panowania Boga. św. Grzegorz z Nazjanzu

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który
jest początkiem nowego życia, bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharys-
tię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego. 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem“
(Mt 28,19-20). 

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest
on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. 

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą
jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha
Świętego. 

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje
ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, naro-
dzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca,
członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu
ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłańst-
wa Chrystusa. 

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter“, który konsekruje
ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charak-
teru“ chrzest nie może być powtórzony. 

Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod
wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego
wolę, są zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu . 

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską 
i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze
Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. 

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności
w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie. 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (1275-1283)
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Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - wrzesień 2008 (SAKRAMENT CHRZTU)

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA
Rodzice do kancelarii parafialnej dostarczają następujące dokumenty: 

- akt urodzenia dziecka, 
- dane personalne rodziców chrzestnych i swoje, 
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, zawierające potwierdzenie,
że są wierzący, praktykujący i nie mają przeszkód, by pełnić funkcje chrzestnych
(młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę).
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Mamy też wszyscy Matkę Duchową — Najświętszą Maryję Pannę. Jej zawierzam
wasze dzieci, aby stały się prawdziwymi chrześcijanami, i zawierzam Maryi także was,
drodzy rodzice, drodzy chrzestni, abyście zawsze umieli przekazywać tym dzieciom
miłość, której potrzebują, aby mogły wzrastać i wierzyć. Bowiem wiara i życie idą 
z sobą w parze! Oby z Bożą pomocą tak działo się w życiu każdego ochrzczonego!

Jan Paweł II, Msza św. w Kaplicy Sykstyńskiej i udzielenie sakramentu chrztu (13 I 2002 r.)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WIARĘ DZIECKA
(…) Drodzy rodzice, zwracam się z miłością szczególnie

do was, którzy daliście życie tym dzieciom, współpracując 
w dziele Boga, który jest Stwórcą życia, a zwłaszcza każdej ludz-
kiej istoty. Wy je zrodziliście i dzisiaj przynosicie do chrzcielnicy,
aby zostały odrodzone przez wodę i Ducha Świętego. Łaska
Chrystusa przemieni ich życie śmiertelne w nieśmiertelne, uwal-
niając je od grzechu pierworodnego. Dziękujcie Bogu za dar ich
narodzin i za ich dzisiejsze ponowne narodziny duchowe.

Jaka moc umożliwia tym niewinnym i nieświadomym dzieciom tak głęboką «przemia-
nę» duchową? Jest nią wiara, wiara Kościoła wyznawana przede wszystkim przez was,
drodzy rodzice, matki i ojcowie chrzestni. Wasze dzieci zostają ochrzczone właśnie 
w tej wierze. 

Chrystus nie dokonuje cudu odrodzenia człowieka bez współpracy samego
człowieka, a pierwszym rodzajem współpracy istoty ludzkiej jest wiara, dzięki której,
duchowo zafascynowana Bogiem, powierza się ona dobrowolnie w Jego ręce. 

Dzieci te dziś otrzymują chrzest na podstawie waszej wiary. Ileż miłości, kochani, ileż
jest odpowiedzialności w geście, który uczynicie w imieniu waszych dzieci!

W przyszłości, kiedy będą w stanie to zrozumieć, one same osobiście i dobrowolnie
będą musiały przebyć duchową drogę, która — z pomocą łaski Bożej — doprowadzi je
w sakramencie bierzmowania do potwierdzenia daru, który dziś otrzymują. 

Czy jednak będą mogły otworzyć się na wiarę, jeśli nie otrzymają o niej właściwego
świadectwa od dorosłych, którzy je otaczają? Dzieci te potrzebują przede wszystkim
was, drodzy rodzice; potrzebują także i was, drodzy ojcowie i matki chrzestne,
by nauczyć się poznawania prawdziwego Boga, który jest miłością miłosierną.
Waszym zadaniem jest wdrożenie ich do tego, w pierwszej kolejności przez świadect-
wo waszego postępowania w stosunku do nich i do innych, w relacjach nacechowanych
serdecznością, akceptacją i przebaczeniem. Zrozumieją, że Bóg jest wierny, jeśli będą
mogły zobaczyć odbicie Jego wierności, choć ograniczone i nieudolne, przede wszys-
tkim w waszej czułej trosce. 

Wielka jest odpowiedzialność rodziców, którzy powinni pomagać dzieciom we
wzroście duchowym! (...) Jeśli wielka jest wasza misja rodziców «według ciała», o ileż
większe jest wasze zadanie współpracy z Bogiem Ojcem, przez którą przyczyniacie się
do kształtowania w małych stworzeniach wizerunku samego Jezusa, Człowieka
doskonałego. 

Wiedzcie, że pełniąc to wymagające zadanie, nie jesteście nigdy sami! Niech was
umacnia przede wszystkim zaufanie do Anioła Stróża, któremu Bóg z miłością powierzył
swoją szczególną troskę o każde wasze dziecko. 

Także cały Kościół, do którego macie szczęście należeć, stara się was wspomagać:
w niebie czuwają nad nimi święci, zwłaszcza ci, których imiona te dzieci noszą i którzy
będą ich «patronami». 

Na ziemi jest wspólnota kościelna, w której można umacniać swoją wiarę i chrześci-
jańskie życie, karmiąc je modlitwą i sakramentami. Nie będziecie mogli dać swoim
dzieciom tego, czego wy pierwsi nie otrzymacie i nie przyswoicie sobie! 

SYMBOLE LITURGII CHRZCIELNEJ
Znak krzyża na czole dziecka - gest starożytny, według św.
Augustyna dawał katechumenowi prawo do tytułu chrześcijanina;
czyniony na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na
mającym do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył
On dla każdego człowieka.

Woda chrzcielna - obmycie wodą i towarzyszące mu słowa
formuły chrzcielnej: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego“, stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu.
Poprzez tę czynność dziecko zostaje zanurzone w śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu jest oczysz-
czone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego 
i staje się przybranym dzieckiem Boga. W starożytności chrześci-
jańskiej udzielano chrztu przez trzykrotne zanurzenie i wynurzenie ze źródła chrzciel-
nego. Zanurzenie w wodzie oznaczało śmierć dla grzechu, a wynurzenie z wody było
znakiem narodzin do nowego życia dziecka Bożego. Woda chrzcielna nabiera nadprzy-
rodzonej mocy dzięki modlitwie poświęcenia. W najważniejszej części tej modlitwy
kapłan zwraca się do Boga tymi słowami: „Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna
zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani razem 
z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia“.

Krzyżmo - olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez
biskupa w Wielki Czwartek, używany przy udzielaniu sakramentów
chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich; namaszczenie krzyż-
mem jest znakiem włączenia do ludu Bożego i uczestniczenia 
w królewskim kapłaństwie Chrystusa, upodabnia ochrzczonego do
Chrystusa (namaszczonego Duchem Świętym), pozwala mu być uczestnikiem
namaszczenia królów, proroków i kapłanów Starego Testamentu, czyni go
członkiem ludu królewskiego i kapłańskiego.

Świeca chrzcielna — oznacza, że ochrzczony został oświecony przez
Chrystusa i sam staje się światłością wobec świata. Ojciec dziecka zapala ją od
świecy paschalnej; jest wezwaniem dla rodziców i rodzi-
ców chrzestnych, by podtrzymywali światło wiary w życiu
dziecka.

Nałożenie białej szaty - ukazuje, że ochrzczony „przy-
oblekł się w Chrystusa“ (Ga 3, 27) i zmartwychwstał 
z Chrystusem; symbolizuje godność dziecka Bożego, moż-
na na niej zamieścić imię dziecka i datę jego chrztu.
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