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S-002. CHRZEST W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ
OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA
O ile to możliwe, chrztu udziela się w niedzielę, ponieważ Kościół obchodzi wtedy Misterium
Paschalne. Wszystkie dzieci urodzone w ostatnim czasie powinno się chrzcić wspólnie, w obecności
i przy czynnym udziale wiernych, przynajmniej krewnych, bliskich i znajomych.
Ojciec i matka razem z chrzestnymi powinni przedstawić dziecko Kościołowi celem udzielenia
chrztu.
Jeżeli przy chrzcie większej liczby dzieci jest obecnych kilku kapłanów lub diakonów, mogą oni
pomagać głównemu szafarzowi w spełnianiu niektórych obrzędów. Zaznaczono to we właściwym
miejscu.
Jeżeli udziela się chrztu w czasie Mszy niedzielnej, odprawia się Mszę z dnia. W niedziele
Okresu Narodzenia Pańskiego i Okresu Zwykłego można użyć formularza Mszy przy udzielaniu
chrztu dzieciom.
Opuszcza się powitanie wiernych i akt pokuty. Kapłan ubrany w szaty mszalne udaje się razem z
asystą do drzwi kościoła lub do tego miejsca, gdzie są zgromadzeni rodzice i chrzestni z dziećmi
do chrztu. W tym czasie lud śpiewa odpowiednia pieśń.
Celebrans wita obecnych, zwłaszcza rodziców i chrzestnych, wspominając w krótkich słowach o
radości, z jaka przyjęli dzieci: są one darem Boga, który jest źródłem wszelkiego
Celebrans pyta najpierw rodziców:

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: N.
Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.?
Rodzice: O chrzest.
W powyższym dialogu celebrans może użyć innych słów. Na drugie pytanie rodzice mogą
odpowiedzieć innymi słowami, np.: O wiarę, lub: O łaskę Chrystusa, lub: O przyjęcie do
Kościoła, lub: O życie wieczne.
Jeżeli jest większa liczba dzieci do chrztu, celebrans pyta o imię dziecka jednocześnie wszystkich
rodziców, a każda rodzina odpowiada kolejno. Drugie pytanie można skierować w liczbie
mnogiej do wszystkich razem.

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: N., N.
Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci?
Rodzice: O chrzest.
Wtedy celebrans zwraca się do rodziców tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka (dla waszych dzieci), 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: Tak albo: Jesteśmy tego świadomi.
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Odpowiedź tę dają poszczególne rodziny; jeżeli jest większa liczba dzieci do chrztu, wszystkie
rodziny mogą odpowiedzieć równocześnie.
Następnie zwracając się do chrzestnych, celebrans pyta ich w ten lub podobny sposób

A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi (czy jesteś gotowy, gotowa) pomagać rodzicom
tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni odpowiadają: Jesteśmy gotowi (jestem gotowy, gotowa).
Celebrans mówi dalej:

N. (albo: Drogie dzieci), wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W
imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie
wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni.
Celebrans zaprasza rodziców i chrzestnych, aby udali się na miejsca przewidziane dla nich
przed ołtarzem.

WSTĘPNE OBRZĘDY MSZY
Gdy celebrans dojdzie do miejsca przewodniczenia, śpiewa się hymn: Chwała na wysokości
Bogu, zgodnie z przepisami mszału. Następnie celebrans śpiewa kolektę.
Na czas liturgii słowa Bożego dzieci można przenieść do oddzielnego pomieszczenia.

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
CZYTANIA BIBLIJNE
Czytania bierze się ze Mszy niedzielnej. W Okresie Narodzenia Pańskiego i w Okresie Zwykłym
czytania można wziąć ze Mszy obrzędowej (VII tom Lekcjonarza mszalnego) albo z tekstów
podanych na str. 8-15.
W dni powszednie czytania bierze się ze Mszy obrzędowej. Gdy Msza obrzędowa jest zakazana,
można wybrać jedno czytanie z tekstów przewidzianych na chrzest dzieci. Należy wziąć pod
uwagę dobro duchowe wiernych oraz charakter dnia liturgicznego.
HOMILIA
Następnie celebrans wygłasza krótką homilię, wyjaśniając przeczytany tekst i wprowadzając
obecnych w głębsze zrozumienie tajemnicy chrztu; zachęca przede wszystkim rodziców i chrzestnych,
by ochotnie podjęli obowiązek wynikający z tego sakramentu.
Rozważanie w ciszy
Po homilii zaleca się chwilę ciszy na rozważanie słowa Bożego.
Opuszcza się Wierzę, ponieważ będzie wyznanie wiary przed chrztem.
MODLITWA POWSZECHNA
Następuje modlitwa powszechna. Można swobodnie wybrać elementy z różnych formuł modlitwy
powszechnej albo dołączyć nowe, bardziej dostosowane do szczególnych potrzeb rodziny, należy
jednak zachować jedność stylu w całej formule. Na końcu, przed wezwaniem Świętych, dodaje
się prośby za Kościół powszechny i za potrzeby całego świata. Zawsze należy zakończyć wezwaniami
do Świętych.
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Wezwani przez Pana jako królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty przez Niego na
własność, prośmy wszechmogącego Boga o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma otrzymać
łaskę chrztu świętego, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy
do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.
1. Prosimy Cię, abyś przez chrzest święty włączył to dziecko do wspólnoty swojego Kościoła.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
2. Prosimy Cię, aby naznaczone krzyżem świętym, przez całe swoje życie odważnie wyznawało
Chrystusa, Syna Bożego.
3. Prosimy Cię, aby przez chrzest stało się uczestnikiem Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
4. Prosimy Cię, aby to dziecko, pociągnięte słowem i przykładem rodziców i chrzestnych,
wzrastało w łasce jako żywy członek Kościoła.
5. Prosimy Cię, abyś we wszystkich tutaj obecnych odnowił łaskę chrztu świętego.
6. Prosimy Cię, aby wszyscy uczniowie Chrystusa, którzy przez chrzest stali się jednym ciałem,
zawsze trwali w jednej wierze i miłości.
Inne formy Modlitwy Powszechnej na str. 19-20
Następnie celebrans razem z obecnymi wzywa wstawiennictwa Świętych.Jeżeli dzieci na czas
słowa Bożego znajdowały się w osobnym pomieszczeniu, należy je teraz przynieść z powrotem.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami.
Wypada dodać imiona innych Świętych, zwłaszcza patronów dziecka, kościoła lub miejscowości.
Ostatnie wezwanie brzmi:

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
MODLITWA Z EGZORCYZMEM I WŁOŻENIE RĘKI
Po zakończeniu wezwań do Świętych celebrans mówi:

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.
Wszyscy: Amen.
Inna formuła modlitwy z egzorcyzmem:

Panie, Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego jedynego Syna, aby człowieka poddanego
niewoli grzechu obdarzyć wolnością Twoich dzieci, Ty wiesz, że to dziecko będzie narażone
na pokusy tego świata i będzie musiało walczyć przeciwko zasadzkom szatana. Pokornie
Cię prosimy, uwolnij je od zmazy grzechu pierworodnego mocą Męki i Zmartwychwstania
Twojego Syna, umocnij Jego łaską i strzeż nieustannie na drodze życia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
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Opuszcza się namaszczenie olejem katechumenów.
Celebrans mówi:

Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po czym celebrans w milczeniu kładzie rękę na każdym dziecku z osobna.
Następnie, jeśli chrzcielnica znajduje się poza kościołem lub jest niewidoczna dla wiernych,
wszyscy udają się tam w procesji.
Jeśli zgromadzeni widzą chrzcielnicę, pozostają na swoich miejscach, a do chrzcielnicy udaje
się tylko celebrans, rodzice i chrzestni z dziećmi.
Jeśli kaplica chrzcielna nie mogłaby pomieścić wszystkich obecnych, można udzielić chrztu
przed ołtarzem.

LITURGIA SAKRAMENTU
Po przyjściu do chrzcielnicy celebrans w krótkich słowach przypomina uczestnikom postanowienie
Boga, który chciał duszę i ciało człowieka uświęcić przez wodę. Może to powiedzieć w następujący
sposób:

Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył to dziecko (te dzieci) nowym życiem z
wody i z Ducha Świętego.
Albo:

Wiecie, że Bóg obdarzył wierzących swoim życiem przez święty znak wody. Skierujmy
więc do Niego nasze myśli i módlmy się jednym sercem, aby ze źródła chrzcielnego
zechciał wylać swoją łaskę na to wybrane dziecko (te wybrane dzieci).
POŚWIĘCENIE WODY ALBO MODLITWA DZIĘKCZYNNA NAD WODĄ

Celebrans: Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju chrztu świętego wytrysnęło
dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego jednoczysz w Twoim
Synu, Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas
wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię
Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
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Celebrans: Racz teraz pobłogosławić tę wodę, aby nią ochrzczony Twój sługa N., którego
(Twoja służebnica N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do zdroju odrodzenia, otrzymał(a)
życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwanie: Racz
teraz pobłogosławić, mówi:

Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu
słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu,
aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Inne formuły do wyboru na str. 21-22
WYRZECZENIE SIĘ ZŁA
Celebrans przemawia do rodziców i chrzestnych:

Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko (dzieci) przez sakrament chrztu
od miłującego Boga otrzyma (otrzymają) nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim 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 dziecko otrzymuje chrzest.
Potem ich pyta:

Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
WYZNANIE WIARY
Następnie celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

Celebrans: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po
prawicy Ojca?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
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Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą,
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
Zamiast tej formuły można użyć innej, stosownie do potrzeb. Można także zaśpiewać odpowiednią
pieśń, w której by wspólnota zgromadzonych jednogłośnie wyraziła swoją wiarę.

CHRZEST
Celebrans zaprasza rodzinę, aby podeszła do chrzcielnicy, i pyta rodziców i chrzestnych:

Celebrans: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą
wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni: Chcemy.
Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:
N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA
zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy,
I SYNA,
zanurza, lub polewa je wodą po raz drugi,
I DUCHA ŚWIĘTEGO.
zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci.
Podobnie pyta i postępuje z każdym przyniesionym do chrztu dzieckiem. Wypada, aby po
chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadali lub śpiewali krótka aklamację:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i
na wieki wieków. Amen.
Jeśli udziela się chrztu przez polanie woda, wypada, aby dziecko trzymała do chrztu matka lub
ojciec. Jednakże tam, gdzie wydaje się słuszne zachować dotychczasowy zwyczaj, dziecko może
trzymać chrzestna lub chrzestny. Oni też powinni podnieść dziecko z wody, jeśli chrztu udziela
się przez zanurzenie.
NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM
Celebrans mówi:

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu
i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia,
abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem
i Królem na życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Potem celebrans w milczeniu namaszcza dziecko krzyżmem św. na szczycie głowy.

7
WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY
Celebrans mówi:

N., stałeś(aś, staliście) się nowym stworzeniem i przyoblokłeś(aś, przyoblekliście) się w
Chrystusa, dlatego otrzymujesz (otrzymujecie) białą szatę. Niech twoi (wasi) bliscy słowem
i przykładem pomagają ci (wam) zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po
życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Nakłada się dziecku białą szatę, inny kolor nie jest dozwolony. Jest wskazane, aby taką szatę
przynosiły same rodziny.
WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY
Celebrans bierze świecę paschalną i mówi:

Przyjmijcie światło Chrystusa.
Przedstawiciel rodziny (np. ojciec lub chrzestny) zapala świecę dziecka od świecy paschalnej.
Celebrans może podać świecę zapaloną od paschału mówiąc:

Przyjmijcie światło Chrystusa.
Potem celebrans mówi:

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko,
(wasze dzieci) oświecone przez Chrystusa, postępowało (postępowały) zawsze jak dziecko
(dzieci) światłości, a trwając w wierze, mogło (mogły) wyjść na spotkanie przychodzącego
Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.
Jeżeli podczas udzielania chrztu dziecko trzymali chrzestni, przekazują je matce (matkom).
ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU PROCESJA DO OŁTARZA
Jeżeli chrztu udzielono poza prezbiterium, odbywa się teraz procesja do ołtarza, w czasfe której
niesie się zapaloną świecę ochrzczonego dziecka. Wypadałoby wtedy śpiewać pieśń o chrzcie
świętym, np.:

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
Alleluja, alleluja.
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Od przygotowania darów Liturgia eucharystyczna odbywa się w zwykłym porządku. W Modlitwach
eucharystycznych wspomina się nowo ochrzczonych.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA MSZY
Do błogosławieństwa na końcu Mszy kapłan może wybrać jedną z formuł podanych w obrzędzie
chrztu, str. 23-24
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CZYTANIA BIBLIJNE I ŚPIEWY CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU
Woda daje życie.
Hebrajczycy cierpiący brak wody na pustyni uważali, że Bóg ich opuścił i skazał na śmierć z
pragnienia. Pan Bóg w cudowny sposób zaspokoił pragnienie ludu i ocalił go. Podobnie przez
wodę chrztu Chrystus obecny w sakramentach daje nam życie nadprzyrodzone.

Czytanie z Księgi Wyjścia
Wj 17,3-7
W owych dniach lud pragnął wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to
wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?”
Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a
ukamienują mnie!” Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych
Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale,
na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”. Mojżesz
uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ
tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy też Pan jest
rzeczywiście wśród nas, czy nie?”
Oto słowo Boże.
Pokropię was czystą wodą i oczyszczę was od wszelkiej zmazy.
Woda chrztu oczyszcza nas ze wszelkiej zmazy grzechu. Otrzymujemy serce nowe, zdolne miłować
Boga.

Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela
Ez 36,24-23
Tak mówi Pan: „Zbiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę
was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i
oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe, i
ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z
ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i
przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a
Ja będę waszym Bogiem”.
Oto słowo Boże.
Woda wypływająca ze świątyni niesie życie.
Świątynia, której widzenie miał prorok Ezechiel, jest symbolem Kościoła świętego. Kościół
otrzymał od Chrystusa cudowną wodę, która daje życie.

Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela
Ez 47,1-9.12
Anioł zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod
progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku
wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził
mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej,
skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od
ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy,
odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała do kostek. Następnie znów
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odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; sięgała aż do kolan, i znów odmierzył
tysiąc łokci i kazał mi przejść; sięgała aż do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci; był
tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do
pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: „Czy widziałeś to,
synu człowieczy?” I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się obróciłem, oto po
obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: „Woda ta płynie
na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają
się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie,
pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko
będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju
drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca
będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za
pokarm, a ich liście za lekarstwo”.
Oto słowo Boże.
CZYTANIA Z NOWEGO TESTAMENTU
Zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy wkroczyli w nowe życie.
Chrzest jest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Przez chrzest umieramy dla
grzechu i powstajemy do życia łaski, które nas prowadzi do udziału w chwale Chrystusa
zmartwychwstałego.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostola do Rzymian
Rz 6,3-5
Bracia: My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy
zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z
Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca. ? Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim
złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.
Oto słowo Boże.
Bóg nas powołał, abyśmy byli podobni do obrazu Jego Syna.
Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i braćmi Chrystusa. Powołanie do wiary chrześcijańskiej
jest znakiem wybrania przez Boga.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Rz 8,28-32
Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z
tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał,
tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym
między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych
też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to powiemy?
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go
za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?
Oto słowo Boże.
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W jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało.
Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła, który jest mistycznym Ciałem Chrystusa ożywianym
przez Ducha Świętego. Jedność z braćmi w wierze jest konsekwencją naszego chrztu.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 12,12-13
Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
Oto słowo Boże.
Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
Obleczeni w Chrystusa stanowimy jedno z Nim i ze wszystkimi ochrzczonymi.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Ga 3,26-28
Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy,
którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jako dzieci jednego Ojca mamy się troszczyć o zachowanie jedności w wierze i o miłość w życiu
społecznym.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Ef 4,i-6
Bracia: Zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania,
jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem
w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i
jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden
jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Oto słowo Boże.
Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kaptaństwem.
Ochrzczeni stanowią lud wybrany Nowego Testamentu i przez Chrystusa składają miłe Bogu
ofiary.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła
l P 2,4-5.9-10
Bracia: Zbliżając się do Chrystusa, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez
ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani
jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
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Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem
Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z
ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia
doznali.
Oto słowo Boże.
CZYTANIA Z EWANGELII
Największe i pierwsze przykazanie.
Dorośli przez przykład własnego życia musza nauczyć ochrzczone dzieci prawdziwej miłości
Boga i bliźniego.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Mt 22,35-40
Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu,
które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
Oto słowo Pańskie.
Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. .
Zadaniem Apostołów oraz ich następców jest głoszenie Ewangelii i udzielanie chrztu. Wszyscy
ochrzczeni mają być wierni zobowiązaniom płynącym ze chrztu. Pomaga nam w tym Chrystus,
który jest zawsze z nami.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Mt 28,18-20
Jezus zbliżył się do Jedenastu uczniów i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Oto słowo Pańskie.
Tyś jest mój Syn umiłowany.
W dniu naszego chrztu zstąpił na nas Duch Święty i staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga.

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Mk 1,9-11
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W
chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego
na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
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W czasie ziemskiego życia Jezus okazywał miłość dzieciom. Obecnie nadal ją okazuje dając im
łaskę chrztu. Wszystkich wzywa, aby naśladowali dzieci w czystości serca.

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Mk 10,13-16
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A
Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia,
kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie.
Będziesz miłował Pana Boga swego.
Każdy ochrzczony jest uczestnikiem królestwa Bożego, którego najwyższym prawem jest miłość
Boga i bliźniego.

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Mk 12,28b-34 Czyt. krótsze: Mk 12,28b-31
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich
przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoja dusza, całym swoim
umysłem i cała swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest
i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i
miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa
Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
Oto słowo Pańskie.
Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
Odrodzenie z wody i z Ducha Świętego, czyli chrzest, jest warunkiem przynależności do Kościoła
i podstawą wszystkich sakramentów.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 3,1-6
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł
do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt
bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim”. W
odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może
się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i
narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest
ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem”.
Oto słowo Pańskie.
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Źródło wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.
Woda chrztu jest źródłem życia nadprzyrodzonego, które rozpoczyna się na ziemi i trwa w
wieczności.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 4,5-14
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar? w pobliżu pola, które niegdyś
dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział
sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć
wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta
dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z
Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest
Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić, prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała
do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz
wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której
pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy,
kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku
życiu wiecznemu”.
Oto słowo Pańskie.
Kto wierzy, ma życie wieczne.
Wiara jest darem Boga. Dzieci otrzymują chrzest w oparciu o wiarę Kościoła, który przedstawiają
rodzice chrzestni i miejscowa wspólnota chrześcijańska. Należy im pomóc, aby słuchały słowa
Bożego i z jego pomocą osiągnęły wiarę świadomą.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 6,44-47
Jezus powiedział do Żydów: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec,
który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni
wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie
znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”.
Oto słowo Pańskie.
Popłyną strumienie wody żywej.
Woda chrzcielna otrzymuje moc odradzania od Ducha Świętego.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 7,37b-39a
Jezus zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie
do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział
to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.
Oto słowo Pańskie.
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Odszedł, obmył się i wrócił widząc.
Chrzest jest sakramentem oświecenia. Światło łaski, której on udziela, leczy nas z duchowego
zaślepienia i pomaga znaleźć drogę do Boga wśród ciemności świata.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 9,1-7
Jezus przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego
zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice?”
Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim
objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień.
Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem
światłością świata”. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na
oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam”, co się tłumaczy:
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.
Oto słowo Pańskie.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.
Przez chrzest zostajemy wszczepieni w Chrystusa i mamy zostać z Nim złączem jak latorośl z
winnym krzewem. Jak soki płynące z krzewu do latorośli podtrzymują jej życie i umożliwiają
wydanie owoców, tak łaska płynąca od Chrystusa do nas podtrzymuje nasze życie nadprzyrodzone
i umożliwia jego owocność.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 15,1-11
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który uprawia. Każda latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie
jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić. Ten kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera
się ją, i wrzuca do ognia, i plonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że
owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była
pełna”.
Oto słowo Pańskie.
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Przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
Z przebitego boku Chrystusa narodził się Kościół, Jego Oblubienica. Rodzi on swoje dzieci w
wodzie chrztu i żywi je Krwią Chrystusa w Eucharystii.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 19,31-35
Gdy Jezus umarł, ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu
w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym
połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu,
jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już
umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast
wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe.
On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.
Oto słowo Pańskie.
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PSALMY RESPONSORYJNE
Jeżeli chrztu udziela się w czasie Mszy i używa się czytań związanych ze chrztem, to w łączności
z nimi używa się także psalmów responsoryjnych i wersetów przed Ewangelia. Psalm należy
dostosować do lekcji, a werset do Ewangelii. Werset jest obramowany aklamacją Alleluja, a w
Wielkim Poście inną aklamacją. Jeżeli chrztu udziela się poza Mszą, psalmy responsoryjne
można śpiewać także po Ewangelii.
Psalm 23(22),l-2a.2b-3.4.5.6 (R.: por. 1)
Tradycja Kościoła uważa psalm 23 za śpiew charakterystyczny dla inicjacji chrześcijańskiej. W
wyrażeniach mówiących o wodzie, namaszczeniu głowy i zastawieniu stołu Ojcowie Kościoła
widzą aluzje do trzech sakramentów, które formują chrześcijanina: chrztu, bierzmowania ł
Eucharystii.

R/. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach. R/.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę. R/.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą. R/.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi. R/.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy. R/.

R/.Pan moim światłem i zbawieniem moim.
lub: Zbudź się, o śpiący, Chrystus cię oświeci.
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się Jękać?
Pan obrońcą mojego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę? R/.
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegani,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią. R/.
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Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.
Nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. R/.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana. R/.

R/. Spójrzcie na Boga, a On was oświeci.
lub: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. R/.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku. R/.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. R/.
Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego. R/.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi. R/.
WERSETY PRZED EWANGELIĄ

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem światłością świata;
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem;
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
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Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwyciężył śmierć,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Wy jesteście wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła.
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PIERWSZA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić
łaski chrztu świętego, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych.
Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.
1. Prosimy Cię, abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej Śmierci i Zmartwychwstania przez
chrzest święty odrodził i włączył do Kościoła.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
2. Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił je wiernym uczniem i świadkiem
Twojej Ewangelii.
3. Prosimy Cię, abyś przez świętość życia doprowadził je do radości królestwa niebieskiego.
4. Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali temu dziecku przykład żywej wiary.
5. Prosimy Cię, abyś jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości.
6. Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę chrztu świętego.
TRZECIA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o miłosierdzie dla dziecka, które ma otrzymać
łaskę chrztu świętego, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy
do Niego: Chryste, wysłuchaj nas.
1. Prośmy, aby to dziecko przez chrzest święty otrzymało godność dziecka Bożego.
Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.
2. Prośmy, aby wszczepione jak latorośl w Chrystusa, prawdziwy krzew winny, przez swoją wiarę
stało się Jego doskonałym uczniem.
3. Prośmy, aby zachowując nakazy Chrystusa, wytrwało na zawsze w Jego miłości i odważnie
głosiło Jego Ewangelię.
4. Prośmy, aby usprawiedliwione przez łaskę Chrystusa Zbawiciela, otrzymało dziedzictwo
życia wiecznego.
5. Prośmy, aby rodzice i chrzestni nauczyli to dziecko Bożej wiedzy i miłości.
6. Prośmy, aby wszyscy ludzie stali się uczestnikami odrodzenia przez chrzest święty.
CZWARTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Wezwani przez Pana jako królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty przez Niego na
własność, błagajmy wszechmogącego Boga o miłosierdzie dla dziecka, które ma otrzymać
łaskę chrztu świętego, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy
do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.
1. Błagajmy Boga, aby to dziecko przez chrzest święty stało się Jego przybranym dzieckiem, w
którym On będzie miał upodobanie.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
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2. Błagajmy Boga za to dziecko, aby odrodzone z wody i z Ducha Świętego, zawsze żyjąc w tym
Duchu, było dla ludzi znakiem nowego życia.
3. Błagajmy Boga, aby to dziecko zdołało przezwyciężyć zasadzki szatana i skłonności do złego.
4. Błagajmy Boga za to dziecko, aby miłowało Pana całym swoim sercem, całą duszą, całym
umysłem i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak samego siebie.
5. Błagajmy Boga, abyśmy wszyscy tutaj obecni dawali temu dziecku świadectwo swojej wiary.
6. Błagajmy Boga, aby wszyscy chrześcijanie zawsze i wszędzie dochowali wierności krzyżowi
Chrystusa, którym zostali naznaczeni na chrzcie świętym.
PIĄTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, chrzestnych i
wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas.
1. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne.
Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.
2. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła świętego.
3. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem.
4. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej Uczcie Ofiarnej.
5. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki.
6. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan, wzrastało w łasce i
świętości.
7. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości.

21
PIERWSZA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM
Poza Okresem Wielkanocnym celebrans zwrócony ku chrzcielnicy wygłasza następujące
błogosławieństwo:

Boże, Ty niewidzialną mocą
dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki.
Ty w ciągu dziejów zbawienia
przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną,
aby wyrażała łaskę chrztu świętego.
Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami,
aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania.
Boże, Ty nawet w wodach potopu
dałeś nam obraz odrodzenia,
bo ten sam żywioł
położył kres występkom i dał początek cnotom.
Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama
przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego,
aby naród wyzwolony z niewoli faraona
stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych.
Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu,
został namaszczony Duchem Świętym,
a gdy wisiał na krzyżu,
z Jego boku wypłynęła krew i woda,
po swoim zaś Zmartwychwstaniu nakazał uczniom:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Wejrzyj na swój Kościół
i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego.
Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę
Twojego Jednorodzonego Syna,
aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo
i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich
brudów grzechu,
odrodził się z wody i z Ducha Świętego
do nowego życia dziecka Bożego.
Celebrans prawa ręką dotyka wody i mówi:

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.
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Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
TRZECIA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY NA WSZYSTKIE OKRESY ROKU

Celebrans: Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju chrztu świętego wytrysnęło
dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego jednoczysz w Twoim
Synu, Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas
wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię
Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Racz teraz pobłogosławić tę wodę, aby nią ochrzczony Twój sługa N., którego
(Twoja służebnica N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do zdroju odrodzenia, otrzymał(a)
życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwanie: Racz
teraz pobłogosławić, mówi:

Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu
słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu,
aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Następnie celebrans błogosławi matkę trzymającą na rękach swoje dziecko, a także ojca i
wszystkich obecnych. Inne formy błogosławieństwa, str. 22
.
PIERWSZA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Pan Bóg wszechmogący, który przez swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, niesie
chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego,
niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak, jak teraz dziękuje ona Bogu za otrzymane
potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem, w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu
tego dziecka, aby słowem i przykładem dawał swojemu dziecku pierwsze świadectwo
wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne,
niechaj swoim wiernym, tu zebranym, udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i
wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy
swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
DRUGA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Pan Bóg wszechmogący, który przez narodzenie swojego Syna w czasie napełnił cały świat
weselem, niechaj błogosławi temu nowo ochrzczonemu dziecku, aby osiągnęło pełne
podobieństwo do Chrystusa.
Wszyscy: Amen.
Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi rodzicom
tego dziecka i tak jak teraz dziękują Mu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w
dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem.
Wszyscy: Amen.
Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne,
niechaj udzieli obfitego błogosławieństwa swoim wiernym, tu zebranym, aby zawsze i
wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy
swoim pokojem.
Wszyscy: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
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TRZECIA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Bóg, dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy
i błogosławi matce tego ochrzczonego dziecka. I jak Mu dziękuje za otrzymane potomstwo,
tak niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia.
Wszyscy: Amen.
Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją
łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził je do dojrzałego
życia chrześcijańskiego.
Wszyscy: Amen.
Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych
krewnych i przyjaciół, niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem.
Wszyscy: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
CZWARTA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Bracia i siostry, polecamy was miłosierdziu i łaskawości Boga, Ojca wszechmogącego,
Jego jedynego Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg strzeże waszego życia, abyście postępując
w świetle wiary, doszli do obiecanego szczęścia wiecznego, a my razem z wami. Idźcie w
pokoju.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.

