
      Chrzest 
 Chrztu udziela Duszpasterz parafii, w której dziecko 
mieszka. Jeśli z jakichś ważnych powodów chrzest miałby się 
odbyć w innej parafii – potrzebna jest pisemna zgoda  ks. 
Proboszcza parafii zamieszkania 

 O chrzest może prosić tylko i wyłącznie rodzic (lub 
prawny opiekun i faktyczny wychowawca dziecka)  
i tę prośbę osobiście potwierdza podpisem w księdze 
chrztów w kancelarii (nie udziela się chrztu na prośbę dziadków 
czy innych krewnych) 

 Do kancelarii (w godzinach urzędowania*) należy się 
zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem 

chrztu z następującymi dokumentami: 

 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 

 świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli był poza naszą parafią (lub Akt 
Małżeństwa Cywilnego, jeśli rodzice nie mogą już wziąć ślubu kościelnego) 

 świadectwo moralności rodziców chrzestnych, wystawione przez ich 
proboszcza. Na chrzestnych wybieramy kandydatów, którzy byli bierzmowani, żyją 

przykładnie po katolicku (nie w konkubinacie!) i otrzymają od swojego proboszcza 
zaświadczenie, że mogą się podjąć obowiązków ojca lub matki chrzestnej; najlepiej bliskich 
krewnych, którzy często będą się z dzieckiem spotykać i będą dla niego wzorem. Trzeba znać 
nazwisko, imię,  wiek i dokładny adres (łącznie z kodem pocztowym) obu chrzestnych. 

 Dobrowolną ofiarę za posługę księdza i na utrzymanie parafii składa się od razu w 
kancelarii przy okazji zapisywania chrztu (nie dopiero w kościele, by nie zakłócać 
sakralnego charakteru tej uroczystości) 

 Chrzty udzielane są w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy 
św. o godz. 13.15 (w wyjątkowych wypadkach - inny dzień i godzina do uzgodnienia) 

 

 Wstępne ustalenia można załatwić drogą telefoniczną: 
ks. Zdzisław Syposz – Proboszcz Parafii, tel. 71-354 33 56*  lub kom. 501 230 162 

* Godziny pracy kancelarii (zwykle: pn, wt, śr 18:30-19:00, ale nie zawsze!)  podawane są  

w każdą niedzielę w ogłoszeniach parafialnych, wywieszane w gablotach ogłoszeniowych 
przy kościele oraz zamieszczane na stronie internetowej:   www.pracze.pl 

Do chrztu trzeba przygotować:  

 białą szatę, która nałożona na dziecko w czasie chrztu uświadomi wszystkim, że ma już 
ono czystą duszę i jest wolne od jakiegokolwiek grzechu (także pierworodnego) 

 świecę, która odtąd towarzysząc dziecku we wszystkich ważniejszych momentach jego 
życia (dopóki się nie wypali - wtedy wymieni się ją na nową) powinna mu przypominać 
moment chrztu i przyrzeczenie (złożone w jego imieniu przez rodziców i chrzestnych), 
że będzie postępować w świetle nauki Chrystusa 

 jeśli dziecko otrzyma w prezencie jakieś religijne pamiątki (medalik, krzyżyk, obrazek 
itp.) - można poprosić księdza, aby je na zakończenie liturgii poświęcił 

 Nie ma znaczenia kto będzie trzymał dziecko w czasie liturgii - mogą rodzice, mogą 
też chrzestni - wg uznania. Ważne jest, żeby wszyscy byli do liturgii przygotowani, 
jednakowo odpowiadali, w pełni uczestniczyli w tym dniu we Mszy św. przystępując do 
Komunii św. w intencji dziecka. 

 Bezpośrednio po zakończeniu liturgii - chrzestni przychodzą do zakrystii, aby podpisać 
się (obok rodziców) w księdze chrztów 

 

Proszę czytelnie wypełnić dane potrzebne do Księgi Chrztów: 

  
DZIECKO Nazwisko i imiona: .............................................................................................................................. 

 
data ur.  ................................... miejsce ur. ..................................................................................................................  

 
Nr Aktu Ur. w USC .........................................................  Miejsce wydania .............................................................. 

 
Miejsce zameldowania dziecka (kod i miejscowość)  ................................................................................................  

 
ul. i nr ..........................................................................................................................................................................  

 

planowana DATA  CHRZTU w Parafii pw. św. Anny we Wrocławiu - Praczach Odrz. ................................. 
 

OJCIEC Nazwisko i imię: ..........................................................................................tel. ....................................... 

 
data i miejsce ur. ....................................................................................... wyznanie .................................................. 

 

MATKA Nazwisko rodowe i imię: ............................................................................... tel. ................................... 

 
data i miejsce ur. ....................................................................................... wyznanie .................................................. 

 
ŚLUB KOŚCIELNY data i miejsce (miejscowość i parafia) lub Związku Cywilnego (jeśli rodzice  

                        nie mogą już wziąć ślubu kościelnego)  
 

....................................................................................................................................................................................... 
 

CHRZESTNY Nazwisko i imię: .......................................................................................................................... 

 
Wiek (ile ma lat) ............ Kod pocztowy i miejscowość .............................................................................................. 

 
ul. i nr ........................................................................................................................................................................... 

 

CHRZESTNA Nazwisko i imię: .......................................................................................................................... 

 
Wiek (ile ma lat) ............ Kod pocztowy i miejscowość .............................................................................................. 

 
ul. i nr ...........................................................................................................................................................................  

 



 

Chrzest –  brama do życia wiecznego 
Jezus zwracając się do Nikodema w słowach: „Zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi 
z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”(J 3,5) przedstawił wszystkim ludziom chrzest 
jako warunek życia wiecznego. Powierzył go Kościołowi, gdy dał Apostołom polecenie: „Idźcie  
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”  (Mt 28,19) 
 

Chrystus przez chrzest wprowadza nas do Kościoła 
Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje życia we wspólnocie. Najważniejsze spotkania z Bogiem, 
więź z Chrystusem dokonują się właśnie we wspólnocie – w Kościele i poprzez Kościół. „Spodobało 
się bowiem Bogu zbawiać ludzi nie pojedynczo, ale we wspólnocie, tzn. czyniąc z nich lud Boży”. 
(KK9). Tylko za pośrednictwem Kościoła człowiek może być włączony do Ludu Bożego.  
Przez chrzest wzrasta w Kościele życie Boże, powstaje nowa więź wśród ludzi  tworzących jedno Ciało 
– Kościół: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało”  
(1Kor 12,13) 

 W obrzędach sakramentu chrztu znakami wyrażającymi przyjęcie, włączenie nowego człowieka 
do ludu Bożego (Kościoła) są: ● znak krzyża kreślony na czole dziecka przez kapłana, rodziców i 
chrzestnych, ● procesja do Kościoła oraz ● namaszczenie olejem Krzyżma świętego. 
 

Chrystus obdarzając łaską - domaga się  

od przyjmującego chrzest nawrócenia i współpracy 
Woda - jest znakiem mocy Bożej (potop, rozstąpienie się Morza Czerwonego). Dla jednych była karą, 
dla innych wybawieniem – symbolem oczyszczenia,  oddzielenia dobrych od złych. 
 Chrystus w sakramencie chrztu oczyszcza z grzechu pierworodnego i obdarza łaską wiary, nadziei 
i miłości.   

Żaden sakrament nie działa jednak automatycznie – zawsze domaga się współpracy człowieka  
z łaską Bożą, codziennego rozwijania darów  otrzymanych w formie zadatku. 
Sakrament chrztu udzielany dorosłemu gładzi również wszystkie jego dotychczasowe grzechy 
uczynkowe – domaga się jednak od neofity (czyli nowo ochrzczonego) nawrócenia i wyznania wiary.  
 

Znakiem sakramentu chrztu jest -  trzykrotne polanie głowy  

człowieka wodą święconą z jednoczesnym wypowiedzeniem słów: 

„imię ... ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 
   

W tym czasie Bóg obdarza chrzczonego następującymi łaskami: 

1. Odpuszcza grzech pierworodny 
2. Przyjmuje go do wspólnoty Kościoła 
3. Daje mu w formie zadatku (jakby w postaci ziarenek, które muszą wydać owoc) trzy cnoty boskie: 

wiarę, nadzieję i miłość 
4. Otwiera dostęp do pozostałych sakramentów 
5. Chrzest dorosłych gładzi ich dotychczasowe grzechy uczynkowe 

 

Chrzest jest chronologicznie pierwszym i najważniejszym z sakramentów. Ponieważ jest tak ważnym 
sakramentem (to on otwiera drogę do zbawienia) – Kościół zezwala, aby w niebezpieczeństwie 
śmierci mógł go udzielić nawet człowiek świecki (także niechrześcijanin), byleby tylko spełnił dwa 
warunki: 

 musi wzbudzić w sobie intencję (chęć) ochrzczenia w duchu wiary katolickiej 

 musi dokładnie zachować formę, czyli ryt sakramentu (sposób chrzczenia – opisany wyżej) 

Wówczas jest to tzw. „chrzest z wody”, którego ksiądz nie powtarza, nie poprawia, a jedynie 
uzupełnia.    A zatem:    

 szafarzem zwyczajnym chrztu (w normalnych okolicznościach) jest kapłan lub diakon.  

 Szafarzem nadzwyczajnym - w okolicznościach nadzwyczajnych (tylko w niebezpieczeństwie 
śmierci) - może być każdy człowiek świecki  (! dwa warunki – intencja i forma !).  

 

Liturgia sakramentu chrztu - obrzędy i ich znaczenie 

1. Obrzęd przyjęcia dziecka –  

kapłan po powitaniu zgromadzonych (w przedsionku kościoła lub przed ołtarzem) - pyta rodziców: 

 o imiona ich dziecka - mówią do mikrofonu... oraz o co proszą Kościół Boży.  Odpowiadają:  
o chrzest (albo - o wiarę, o łaskę Chrystusa) - odpowiedź musi być między nimi uzgodniona!. 

 Następnie pyta rodziców, czy są świadomi obowiązku, jaki na siebie przyjmują - odpowiadają: 
jesteśmy tego świadomi.  

 Chrzestnych pyta, czy są gotowi pomagać rodzicom w  wychowaniu ich dziecka po katolicku - 
odpowiadają: jesteśmy  gotowi.  

 Po otrzymaniu zapewnienia - kapłan na znak przyjęcia dziecka do wspólnoty Kościoła - kreśli na 
jego czole znak krzyża. To samo czynią po nim rodzice i chrzestni.  

 Następnie wszyscy udają się procesjonalne do kościoła (jeśli te obrzędy były odprawione  
w przedsionku) - jest to znak przyjęcia, wprowadzenia dziecka do wspólnoty Kościoła,  
lub wracają do ławek (jeśli obrzęd miał miejsce przed ołtarzem) i rozpoczyna się: 

 

2. Liturgia Słowa Bożego - po czytaniach dostosowanych do okoliczności, kapłan wyjaśnia 

je w homilii, a następnie śpiewa się (lub czyta) modlitwę wiernych (zwłaszcza w intencji tego 
dziecka, rodziców i chrzestnych). 

3. Modlitwa z egzorcyzmem i nałożeniem ręki - kapłan prosi Boga o wyrwanie tego 

dziecka spod władzy szatana, o uwolnienie go od grzechu pierworodnego i w ciszy kładzie na 
nim swoją dłoń na znak, że bierze je pod opiekę Kościoła. 

4. Poświęcenie wody chrzcielnej. 

5. Wyrzeczenie się zła, szatana i wyznanie wiary przez  zebranych wierzących. 
 

6. Najważniejsza część liturgii sakramentu – CHRZEST:  Kapłan wymawiając słowa: 
 

„ imię ............   ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ” 

–  trzykrotnie polewa głowę dziecka wodą święconą. 

7. Namaszczenie olejem Krzyżma świętego - kapłan namaszczając czoło dziecka włącza je we 

wspólnotę Ludu Bożego i jednoczy z Chrystusem, który jest Kapłanem, Prorokiem i Królem.  
To namaszczenie jest również znakiem powierzenia temu dziecku misji (zadania) głoszenia 
wiary i życia wg jej zasad w łączności z Chrystusem. 

8. Nałożenie białej szaty - kapłan nakładając na dziecko białą szatę (znak czystości, 

wolności od grzechu, znak łaski uświęcającej) przypomina rodzicom, że ich dziecko jest już 
wolne od jakiegokolwiek grzechu, a oni mają słowem i przykładem pomagać mu zachować tę 
czystość duszy, godność dziecka Bożego - nieskalaną aż do śmierci. 

9. Wręczenie zapalonej świecy - płomień  świecy zapalonej od paschału (znaku Chrystusa 

zmartwychwstałego) ma symbolicznie towarzyszyć i przez całe życie przypominać dziecku,  
że ma postępować w światłości Chrystusa, a „podtrzymywanie tego płomienia” (czuwanie nad 
tym dzieckiem i wspomaganie jego wysiłków) - to zadanie rodziców i chrzestnych. 

10. Wspólna modlitwa „Ojcze nasz...”  i specjalne, uroczyste błogosławieństwo. 

 


