
Obrzęd sakramentu chrztu: 

Kapłan zwraca się do Rodziców dziecka: 
- Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? 

Rodzice dziecka podają imię lub imiona głośno: 
- np. ………

Kapłan:  
- O co prosicie Kościół święty dla Joanny Karoliny? 

Rodzice dziecka:  
- O chrzest.  

Kapłan: 
- Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w 
wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus 
Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? 

Rodzice dziecka:  
- Jesteśmy świadomi.  

Kapłan: 
- A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu 
ich obowiązku?  

Rodzice chrzestni: 
- Jesteśmy gotowi. 

Kapłan: 
- Joanno Karolino, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu 
tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was w tym samym znakiem 
Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni. 

(Celebrans kreśli na czole każdego dziecka znak krzyża. Potem zaprasza rodziców i także 
chrzestnych, aby uczynili to samo) 

Następuje procesja do ołtarza; na przodzie idzie ministrant z krzyżem, za nim kapłan, a za 
kapłanem rodzice dziecka, za nimi rodzice chrzestni. 
Rodzice dziecka zajmują miejsce na krzesłach od strony chrzścielnicy, a rodzice chrzestni po 
przeciwnej stronie. 

Dalej Msza święta przebiega jak zwykle, aż do Ewangelii lub kazania (homili). Po tej części Mszy 
świętej następuje obrzęd chrztu świętego. 
(Matka chrzestna przygotowuje białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną) 

Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu i kładzie rękę na dziecku. Następnie Kapłan odmawia 
modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną.(W czasie drugiej formuły poświęcenia wody 
powtarza się aklamację: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. A po czwartym wezwaniu, 
gdy kapłan powie: Boże, uświęć tę wodę... Tobie chwała na wieki.) 

Kapłan: 
- 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? 

Rodzice i Chrzestni: 
- Wyrzekamy się. 

Kapłan: 
- Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? 
Rodzice i Chrzestni: 
- Wyrzekamy się. 


