
O sakramencie chrztu 
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) zalicza sa-

krament chrztu, obok Eucharystii i bierzmowania, do 
sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (nr 
1213). Sakrament chrztu nazywany jest bramą otwierają-
cą drogę do dalszych sakramentów, przez analogie do 
naturalnego narodzenia chrzest jest narodzeniem do życia 
duchowego. 

 

Chrzest w Biblii 
O sakramentach mówimy dopiero od Chrystusa. 

Wcześniej, a w tym wypadku również, gdy chodzi  
o chrzest Chrystusa w rzece Jordan, mamy do czynienia 
jedynie z obrzędami i zapowiedziami nowej rzeczywisto-
ści. Przynosi ją jednak dopiero Chrystus, gdy już po swo-
im zmartwychwstaniu nakazuje Apostołom: „Idźcie nau-
czając wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,18). Tak też czynił 
Kościół od samego początku. Święty Piotr nakazuje: 
„Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię 
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,  
a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (por. Dz 2,38). 

 

Dlaczego chrzcimy dzieci? 
„Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów na-

leży do tradycji Kościoła; wyraźne jej świadectwa pocho-
dzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od począt-
ku przepowiadania apostolskiego, gdy całe "domy" 
przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci” (KKK 
1252). Katechizm odwołuje się też do Soboru Trydenc-
kiego, podkreślając, że „dzieci, rodząc się z upadłą i ska-
żoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują 
nowego narodzenia w chrzcie”. Według Katechizmu 
gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu 
zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski sta-
nia się dzieckiem Bożym. Dlatego Kodeks Prawa Kano-
nicznego nakazuje „Rodzice mają obowiązek troszczyć 
się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych 
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” (KPK 867). 

Ks. Tadeusz Pawluk, autor komentarza do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego pisze: „Chrzest dziecka jest ważny 
przed jego dojściem do wieku rozeznania. Wiarę i inten-
cję przyjęcia chrztu w jego imieniu wyrażają rodzice oraz 
wspólnota Kościoła. Tak jak państwo swoimi ustawami 
zapewnia dziecku, niezależnie od jego woli, prawo do 
posiadania dóbr doczesnych, tak Kościół zapewnia mu 

dobra duchowe. Jak naturalne narodzenie dziecka leży 
poza zasięgiem jego decyzji, a jego życie rozwija się dzięki 
wspólnocie, tak jego narodziny duchowe i rozwój nadprzy-
rodzony są uzależnione od wspólnoty ludu Bożego”. 

W tym kontekście warto sprawdzić, czy w wiarę ro-
dziców nie zakradły się pogańskie, magiczne praktyki, jak 
chociażby wiązanie czerwonej kokardy na wózku dziecka, 
która rzekomo ma chronić przed... No właśnie przed czym? 

 

Przygotowanie dalsze 
Obrzędy chrztu dzieci podkreślają, że „Jest rzeczą 

doniosłą, aby rodzice dziecka przed chrztem przygotowali 
się do świadomego udziału w nim, albo kierując się wła-
sną znajomością wiary, albo przy pomocy przyjaciół  
i innych członków wspólnoty, posługując się odpowied-
nimi środkami, którymi są książki, listy i katechizmy 
przeznaczone dla rodzin. 

Jeszcze przed narodzeniem warto przemyśleć: 
- imię dziecka, chrześcijańskiego pochodzenia, tak, 

aby dziecko miało swojego świętego patrona, 
- kto będzie dobrym kandydatem do funkcji rodzi-

ców chrzestnych, 
- czas, w którym odbędzie się chrzest (w naszej parafii 

zasadniczo I i III niedziela miesiąca na Mszy Świętej  
o  1115) 

- warto także zawczasu zaopatrzyć się w białą szatę 
oraz świecę, które to będą potrzebne do chrztu. 

 

Rodzice chrzestni 
Zwyczajowo jest ich dwóch, choć Prawo Kościelne 

wymaga minimum jednej osoby. Ponieważ chrzestni są 
wybierani stawia się im warunki wyższe od własnych 
rodziców dziecka. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi 
wprost, że: „Do przyjęcia zadań chrzestnego może być 
dopuszczony ten, kto (...) 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 kano-
nicznej” (874). Musi więc to być osoba: 
- wierząca 
- praktykująca (tzn. systematycznie uczestnicząca  
w życiu sakramentalnym) 
- bierzmowana 
- jeśli żyje w małżeństwie, to oczywiście sakramental-
nym. Nie może tej godności pełnić osoba żyjąca w związ-
ku niesakramentalnym. Kandydaci na chrzestnych  
z innych parafii przynoszą z własnej parafii stosowne 
zaświadczenie. 

      Instrukcja o sakramencie chrztu obowiązująca w na-
szej diecezji wyraźnie podkreśla, że roli chrzestnych nie 
może pełnić dwóch mężczyzn, lub dwie kobiety. Nie 
funkcjonuje też instytucja „świadka” chrztu. 

 

Zgłoszenie do chrztu 
odbywa się w kancelarii parafialnej w godzinach po-

danych w niniejszej ulotce. Należy przynieść ze sobą:  
- Akt urodzenia dziecka z USC 
- dane chrzestnych (także ich adres i wiek) 
Zaświadczenia od chrzestnych oraz potwierdzenia 

sakramentu pokuty od chrzestnych i rodziców można 
donieść później. 

 

Przygotowanie bliższe 
obejmuje uczestnictwo w nauce przedchrzcielnej. 

W naszej parafii odbywa się w soboty przed niedzielą  
w których udzielany jest chrzest o godz. 1630 i trwają 
niecałą godzinę. Można ją oczywiście odbyć w innej 
parafii. Wtedy prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  
w naukach. Warto odpowiednio wcześniej uczestniczyć  
w naukach (dotyczy to zwłaszcza chrzestnych pracują-
cych za granicą). Celem nauk przedchrzcielnych jest 
wyjaśnienie wszystkich obrzędów, tak aby nasz udział był 
pełny i świadomy. Byłoby dobrze, aby ta uroczystość 
stała się także okazją do uświadomienia sobie wartości 
i znaczenia naszego własnego chrztu. 

 

Liturgia sakramentu chrztu 
w naszej parafii ma miejsce w każdą pierwszą  

i trzecią niedzielę miesiąca, a także w drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień Wielkanocy  
w czasie Mszy Świętej o godz. 1115. Podkreśla to ścisłą 
łączność chrztu z Eucharystią, a ponadto pozwala, że 
chrzest, którzy jest włączeniem do wspólnoty Kościoła 
odbywa się przy udziale wiernych danej parafii. 

Zanim rozpocznie się liturgia sakramentu chrztu ro-
dzice i chrzestni przychodzą wcześniej do zakrystii, skła-
dają podpisy w księdze chrztów, ewentualnie donoszą 
brakujące zaświadczenia. Dopiero później zajmują zare-
zerwowane dla nich miejsca w kościele. 

Na zakończenie rodzice otrzymują pamiątkową ksią-
żeczkę. Fakt chrztu zostaje odnotowany w księdze 
chrztu w parafii, gdzie odbył się chrzest i tylko stąd 
będzie można tylko stąd odebrać akt chrztu. 

 

Warto… 
 Zajrzeć do: Drogi do Nieba na str. 102 

     Modlitwy w rocznicę chrztu str. 118. 



Pozostawić na pamiątkę świecę i białą szatę ze chrztu. 

Wpisać w kalendarz datę chrztu, aby ją wspominać… 

 

Warto wiedzieć… 
 

Chrzest w sytuacji nadzwyczajnej 

przykładowo w niebezpieczeństwie śmierci, może 

być udzielony przez każdą osobę, która ma intencje 

udzielenia chrztu, wykorzystuje do chrztu zwykłą wodę i 

wypowiada formułę chrzcielną („imię – ja ciebie chrzczę 

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego). Najczęściej czynią 

to pielęgniarki w szpitalu w czasie porodu. Taki chrzest 

jest ważnie udzielony, nie powtarza się go, jedynie dopeł-

nia się tzw. obrzędami uzupełniającymi (namaszczenie 

krzyżmem, włożenie białej szaty i wręczenie zapalonej 

świecy). Fakt takiego chrztu należy także zgłosić w kan-

celarii. 

 

Gdy rodzice żyją bez ślubu 

Wydana w roku 1975 „Instrukcja duszpasterska Epi-

skopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego 

dzieciom” w kwestii dopuszczania dzieci do sakramentu 

chrztu stwierdza: „Należy dopuszczać do chrztu wszyst-

kie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opie-

kunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że 

dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną 

ochrzczone. 

Wychowanie w wierze oznacza: doprowadzenie 

dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to doko-

nuje się przez: przekazanie dziecku podstawowych prawd 

wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół kato-

licki, a przede wszystkim nauczenie dziecka modlitwy, 

włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. 

niedzielna), posyłanie na naukę religii, doprowadzenie do 

pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowie-

dzialne życie chrześcijanina. 

W związku z możliwością zaistnienia różnych sytua-

cji duszpasterskich ustala się: 

a) Nie udzielać sakramentu chrztu św. małym dzie-

ciom bez faktycznej wiedzy rodziców (opiekunów), lub 

wbrew ich woli. 

b) Jeśli rodzice dziecka poprzestają na małżeństwie 

cywilnym, duszpasterz powinien starać się o doprowa-

dzenie ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego 

przed chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy, 

należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziec-

ka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko 

w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice 

żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kano-

nicznych, należy żądać takiego oświadczenia. 

c) Jeśli jedno z rodziców dziecka jest wierzące, a 

drugie nie, dziecku należy udzielić chrztu. 

d) W zetknięciu się z trudnymi lub zawikłanymi pro-

blemami z zakresu chrztu, duszpasterz, w poczuciu od-

powiedzialności przed Bogiem za owoce łaski tego sa-

kramentu, powinien w poszczególne wypadki dokładnie 

wnikać, rozpatrzyć je, a następnie podjąć odpowiednią 

decyzję, lub w razie potrzeby zwrócić się do Ordynariu-

sza”. 

 

Dzieci zmarłe bez chrztu 

     Jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie 

dzieci zmarłych bez chrztu? Odpowiedź przynosi Kate-

chizm Kościoła Katolickiego: „Jeśli chodzi o dzieci zmar-

łe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu 

Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich 

obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, 

który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i mi-

łość Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: "Po-

zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszka-

dzajcie im" (Mk 10,14), pozwalają nam mieć nadzieję, że 

istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez 

chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie Kościoła, by 

nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystusa 

przez dar chrztu świętego” (KKK 1261) 

 

 

 

 

 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia  

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Strzelcach Opolskich 

ul. Bursztynowa 5 

      47-100 Strzelce Opolskie 

      tel. 77 461 42 88 

    www.strzelcekrzyz.com.pl 

strzelcekrzyz@opole.opoka.org.pl 

Kancelaria czynna:  

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 1600 do 1700 

 

 

 

 

 

 

Sakrament 
Chrztu Świętego 

praktyczne uwagi 

dla rodziców 
 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
Strzelce Opolskie 


