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Rodzice zatroszczyli się o  wasz chrzest, w  czasie którego dokonało się 
wasze pierwsze spotkanie z  Panem Bogiem. Nie umieliście wówczas mówić 
i wszystko w waszym imieniu mówili rodzice i chrzestni. Już wkrótce to, do 
czego zobowiązali się wasi rodzice i chrzestni będziecie mogli wypowiedzieć 
samodzielnie i w pełni świadomie. Będzie to wasz dzień odnowienia przyrze-
czeń chrzcielnych.

O chrzcie świętym przypomina biała szata i świeca, która podczas chrztu zosta-
ła zapalona od paschału. Świeca przypomina Jezusa, który mówi:

Pan Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech, 
śmierć i  rozświetlił nasze serca. Jezus pragnie, abyśmy żyli 
w blasku Jego Ewangelii. Twoi rodzice obiecali o to dbać.

Świadome podjęcie zobowiązań 
chrztu świętego52

Biała szata – otrzymana 
podczas chrztu oznacza 
czystość i niewinność 
dziecka Bożego.

Ja jestem światło-
ścią świata. Kto 
idzie za Mną, nie 
będzie chodził 
w ciemności, lecz 
będzie miał świa-
tło życia. 

(J 8,12)
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Podczas odnawiania przyrzeczeń chrztu świętego razem z innymi dziećmi 
wyznasz świadomie swoją wiarę. Kapłan zapyta was:
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 
Wyrzekamy się.
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie 
opanował? 
Wyrzekamy się.
Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 
Wierzymy.
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, na-
rodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał 
z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 
Wierzymy.
Czy wierzycie w  Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowa-
nie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i  życie 
 wieczne? 
Wierzymy.

      Zastanów się

•  Jak często dziękujesz 

za chrzest Panu Jezusowi?

•  Jak często dziękujesz 

za chrzest rodzicom?

•  Jak często modlisz się 

za rodziców chrzestnych?

•  Jak się troszczysz o rozwój 

swojej wiary?

„Panie Jezu, światłości świata, spraw, aby 
wszyscy ochrzczeni, potwierdzali swoimi 

czynami, że są dziećmi Ojca w niebie”.

Dla Ciebie, Jezu, chcę żyć, 
miłować Ciebie, blisko być,  
bo Ty nam łaski swoje ślesz,  
na zawsze z nami zostać chcesz. 

Tyś z nami związał się przez chrzest, 
i nikt już odtąd nie jest sam. 
Wszystko, co nasze – Twoim jest, 
wszystko, co Twoje – dałeś nam.


