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1. Pismo Święte – Biblia Tysiąclecia 

1.1. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 28, 16-20) 

JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM 

Ostatni rozkaz
1
 

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A 

gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do 

nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody
2
, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»
3
. 

1.2. Dzieje Apostolskie (Dz 2, 37-47) 

Pierwsze nawrócenie Żydów 

37 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali 

Piotra i pozostałych Apostołów. 38 «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech 

każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa
4
 na odpuszczenie grzechów waszych, a 

weźmiecie w darze Ducha Świętego. 39 Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i 

dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». 

40 W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego 

przewrotnego pokolenia!». 41 Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I 

przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. 

Życie pierwotnego Kościoła
5
 

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba
6
 i w modlitwach. 43 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci 

                                                 

1
 Mt 28, 16-20 - Por. Mk 16,15-18.  

2
 Mt 28, 19 - Dosł.: "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". Dalsze zaś słowa zawierają 

formułę sakramentu chrztu. 
3
 Mt 28, 20 - Dzięki tej osobistej obecności Chrystusa i asystencji Ducha Świętego, mimo największych 

przeszkód i trudności, prowadzić będzie Kościół dzieło zbawienia ludzkości szczęśliwie do końca. Por. Mt 

18,18-20. 
4
 Dz 2, 38 - Tzn. z polecenia Jezusa Chrystusa, stosownie do jego godności i dzięki Jego zasługom. 

Dosłowną formułę chrztu por. Mt 28,19 Por. także imię. 
5
 Dz 2, 42-47 - Summarium - zob. Wstęp. 

6
 Dz 2, 42 - Łamanie chleba może oznaczać zarówno zwykłe posiłki, jak i Eucharystię. Wzmianka o 

modlitwie i równoległe teksty NT przemawiają za Eucharystią. 
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wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne
7
. 45 Sprzedawali 

majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali 

jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i 

prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś 
przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 

1.3. Dzieje Apostolskie (Dz 8, 4-40) 

Działalność Filipa w Samarii 

4 Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. 5 Filip
8
 przybył do miasta Samarii i 

głosił im Chrystusa. 6 Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ 
widziały znaki, które czynił. 7 Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym 

krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. 8 

Wielka radość zapanowała w tym mieście. 

9 Pewien człowiek, imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, 
wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. 10 Poważali go 

wszyscy od najmniejszego do największego: «Ten jest wielką mocą Bożą» - mówili. 11 A 

liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi 

magicznymi sztukami. 12 Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie 

Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali 

chrzest. 13 Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie 

Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. 

Apostołowie Piotr i Jan w Samarii 

14
9
 Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, 

wysłali do niej Piotra i Jana, 15 którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać 
Ducha Świętego. 16 Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w 

imię Pana Jezusa. 17 Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali 

Ducha Świętego. 18
10

 Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez wkładanie rąk udzielali 

Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. 19 «Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby 

każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego». 20 «Niech pieniądze twoje 

przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć 
za pieniądze. 21 Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe 

                                                 

7
 Dz 2, 44 - Wspólnota dóbr była dobrowolna. Nie przyjęła się ona w pierwotnym Kościele na stałe, lecz 

miała zasięg lokalny. 

 
8
 Dz 8, 5 - Jest to jeden z Siedmiu (por. Dz 6,5), różny od apostoła Filipa 

9
 Dz 8, 14-17 - Jest to tekst klasyczny, stwierdzający istnienie w pierwotnym Kościele sakramentu 

bierzmowania, różnego od chrztu. 
10

 Dz 8, 18 - Od imienia Szymona Czarnoksiężnika pochodzi termin "symonia", którym określa się wszelkie 

kupczenie rzeczami świętymi. 
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wobec Boga. 22 Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój 

zamiar. 23 Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości»
11

. 24 A Szymon 

odpowiedział: «Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście 

powiedzieli». 

Filip nawraca dworzanina etiopskiego 

25 Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do 

Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. 26 «Wstań i idź około 

południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy
12

: jest ona pusta» - powiedział 

anioł Pański do Filipa. 27 A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać 
pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki

13
, zarządzający całym 

jej skarbcem, 28 i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 «Podejdź i 

przyłącz się do tego wozu!» - powiedział Duch do Filipa. 30 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, 

że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» - zapytał. 31 A tamten 

odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby 

wsiadł i spoczął przy nim. 32 A czytał ten urywek Pisma: 

Prowadzą Go jak owcę na rzeź, 

i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, 

tak On nie otwiera ust swoich. 

33 W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. 

Któż zdoła opisać ród Jego? 

Bo Jego życie zabiorą z ziemi
14

. 

34 «Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» - zapytał Filipa 

dworzanin. 35 A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o 

Jezusie. 36 W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda - powiedział dworzanin 

- cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?» (37
15

) 38 I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip 

i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. 39 A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał 

Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. 40 A Filip 

znalazł się w Azocie
16

 i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei
16

. 

                                                 

11
 Dz 8, 23 - Przenośnia ta oznacza złość, która szkodzi także innym. 

 
12

 Dz 8, 26 - Miasto na południu Palestyny, przy głównym szlaku wiodącym z Jerozolimy do Egiptu. 
13

 Dz 8, 27 - Stały tytuł królowych Etiopii, podobnie jak "faraon" był tytułem królów Egiptu. 
14

 Dz 8, 33 - Iz 53,7n (LXX). 
15

 Dz 8, 37 - Starożytne tłum. z Wlg na czele i niektóre rkp greckie mają wiersz 37: "Odpowiedział Filip: 

Można, jeżeli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym". 
16

 Dz 8, 40 - Azot - dawniej Aszdod, za czasów Chrystusa miasto na pół greckie. Cezarea, zwana 

"Nadmorską" lub "Palestyńską" leżała na południe od Karmelu, nad brzegiem Morza Śródziemnego. 
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2. Katechizm Kościoła Katolickiego 

Rozdział pierwszy 

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA 

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

1212 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia 

są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo w Boskiej naturze, które 

ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, 

rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni 

przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten 

sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu 

osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości". 

Artykuł pierwszy 

SAKRAMENT CHRZTU 

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia 

w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. 

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się 
członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami 

jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". 

I. Jak jest nazywany ten sakrament? 

1214 Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: 

chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest 

symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez 

zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15). 

1215 Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem odradzającym i odnawiającym w 

Duchu Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody 

i z Ducha, bez którego nikt "nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5). 

1216 "Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie 

(katechetyczne), zostają oświeceni w duchu..." Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie 

Słowo, "światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka" (J 1, 9), "po oświeceniu" 

(Hbr 10, 32) staje się "synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą "światłością" (Ef 5, 8): 

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, 
namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią 
i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie 

przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; zanurzeniem - ponieważ grzech 
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zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się 
namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; 

obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. 

II. Chrzest w ekonomii zbawienia 

Zapowiedzi chrztu w Starym Przymierzu 

1217 W liturgii Wigilii Paschalnej, podczas błogosławieństwa wody chrzcielnej, Kościół 

uroczyście przypomina wielkie wydarzenia historii zbawienia, które były już 
zapowiedziami misterium chrztu: 

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. 

1218 Od początku świata woda, zwyczajne i przedziwne stworzenie, jest źródłem życia 

i płodności. Pismo święte widzi ją "osłoniętą" przez Ducha Świętego: 

Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. 

1219 Kościół widział w arce Noego obraz zbawienia przez chrzest. W niej bowiem 

"niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę" (1 P 3, 20). 

Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom 

i dał początek cnotom. 

1220 Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem śmierci, dlatego 

mogła być zapowiedzią misterium Krzyża. Ze względu na tę symbolikę chrzest oznacza 

udział w śmierci Chrystusa. 

1221 Przede wszystkim przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym 

wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje 

chrzest: 

Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród 

wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. 

1222 Wreszcie zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan; po tym wydarzeniu lud 

Boży otrzymuje dar Ziemi obiecanej potomstwu Abrahama, będący obrazem życia 

wiecznego. Obietnica tego błogosławionego dziedzictwa wypełnia się w Nowym 

Przymierzu. 

Chrzest Chrystusa 

1223 Wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostają wypełnione w Chrystusie Jezusie. 

Rozpoczyna On swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana 

Chrzciciela . Po swoim zmartwychwstaniu Jezus daje Apostołom taki nakaz: "Idźcie więc 

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28, 19-20). 
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1224 Chociaż chrzest św. Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan poddał się mu 

dobrowolnie, aby "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15). Ten gest Jezusa jest 

przejawem Jego "ogołocenia" (Flp 2, 7). Duch, który unosił się nad wodami pierwszego 

stworzenia, zstępuje wówczas na Chrystusa, zapowiadając nowe stworzenie, a Ojciec 

ukazuje Jezusa jako swego "umiłowanego Syna" (Mt 3,16-17). 

1225 Przez swoją Paschę Chrystus otworzył wszystkim ludziom źródła chrztu. Istotnie, 

Jezus mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako o "chrzcie", którym 

miał być ochrzczony. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego 

Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili 

możliwe jest "narodzenie się z wody i z Ducha", by wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5). 

Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, skąd pochodzi chrzest, jeśli nie z krzyża Chrystusa, ze śmierci 

Chrystusa. Tu jest cała tajemnica: Chrystus cierpiał za ciebie. W Nim jesteś odkupiony, w Nim jesteś 
zbawiony. 

Chrzest w Kościele 

1226 Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Istotnie, św. Piotr 

mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: "Nawróćcie się i niech każdy z was 

ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie 

w darze Ducha Świętego" (Dz 2, 38). Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu 

każdemu, kto wierzy w Jezusa: Żydom bojącym się Boga i poganom. Chrzest zawsze 

wiąże się z wiarą: "Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom" – oświadcza św. 

Paweł strażnikowi w Filippi. Opowiadanie mówi dalej: "Natychmiast przyjął chrzest wraz 

z całym swym domem" (Dz 16, 31-33). 

1227 Według św. Pawła Apostoła człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci 

Chrystusa, zostaje z Nim pogrzebany i powstaje z martwych: 

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 (Rz 6, 3-4). 

Ochrzczeni "przyoblekli się w Chrystusa" (Ga 3, 27). Dzięki Duchowi Świętemu chrzest 

jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia. 

1228 Chrzest jest więc obmyciem wodą, poprzez które "niezniszczalne nasienie" słowa 

Bożego przynosi życiodajny skutek. Św. Augustyn powie o chrzcie: "Słowo łączy się 
z elementem materialnym i to staje się sakramentem". 

III. Jak celebruje się sakrament chrztu? 

Wtajemniczenie chrześcijańskie 

1229 Gdy ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał – od czasów apostolskich – przejść 
pewną drogę i wtajemniczenie złożone z wielu etapów. Można tę drogę przejść szybciej 

lub wolniej. Zawsze powinna ona zawierać kilka istotnych elementów: głoszenie słowa, 
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przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie 

Ducha Świętego, dostęp do Komunii eucharystycznej. 

1230 Wtajemniczenie to w ciągu wieków ulegało wielu zmianom, zależnie od 

okoliczności. W pierwszych wiekach Kościoła wtajemniczenie chrześcijańskie było bardzo 

rozbudowane i obejmowało długi okres katechumenatu oraz szereg obrzędów 

przygotowawczych, które wyznaczały liturgicznie drogę przygotowania 

katechumenalnego. Jego zwieńczeniem była celebracja sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego. 

1231 Tam gdzie chrzest dzieci stał się w szerokim zakresie zwyczajną formą celebracji 

tego sakramentu, wszystko to stało się jednym obrzędem, który zawiera w sposób bardzo 

skrócony przygotowujące etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego. Chrzest dzieci ze swej 

natury wymaga katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, 

lecz także o konieczny rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby. Temu celowi 

powinien służyć katechizm. 

1232 Sobór Watykański II przywrócił w Kościele łacińskim "różne stopnie katechumenatu 

dorosłych". Jego obrzędy znajdują się w Ordo initiationis christianae adultorum (1972). 

Sobór pozwala zresztą, by "oprócz tego, co zawiera tradycja chrześcijańska", w krajach 

misyjnych dopuszczano "te elementy wtajemniczenia będące w użyciu danego narodu, 

które dadzą się dostosować do obrzędów chrześcijańskich". 

1233 Obecnie we wszystkich obrządkach łacińskich i wschodnich wtajemniczenie 

chrześcijańskie dorosłych rozpoczyna się od przyjęcia ich do katechumenatu i osiąga swój 

punkt kulminacyjny w jednej celebracji udzielania trzech sakramentów: chrztu, 

bierzmowania i Eucharystii. W obrządkach wschodnich wtajemniczenie chrześcijańskie 

dzieci zaczyna się od chrztu, po którym bezpośrednio następuje bierzmowanie 

i Eucharystia, gdy tymczasem w obrządku rzymskim wtajemniczenie trwa przez lata 

katechezy i kończy się później bierzmowaniem i Eucharystią, która jest jej szczytowym 

punktem. 

Mistagogia celebracji 

1234 Znaczenie i łaska sakramentu chrztu ukazują się jasno w obrzędach jego celebracji. 

Uczestnicząc w nich z uwagą, śledząc czynności i słowa tej celebracji, wierni są 
wprowadzani w całe bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia 

w każdym neoficie. 

1235 Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do 

Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż. 

1236 Głoszenie słowa Bożego oświeca kandydatów i zgromadzenie prawdą objawioną 
i pobudza ich do udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Chrzest jest 

bowiem w szczególny sposób "sakramentem wiary", ponieważ jest sakramentalnym 

wejściem w życie wiary. 
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1237 Ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, czyli diabła, dlatego 

wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm (lub kilka egzorcyzmów). Namaszcza się go 

olejem katechumenów lub celebrans kładzie na niego rękę, a on w sposób wyraźny 

wyrzeka się Szatana. Tak przygotowany kandydat do chrztu może wyznać wiarę Kościoła, 

której zostanie "powierzony" przez chrzest. 

1238 Woda chrzcielna zostaje poświęcona przez modlitwę epikletyczną (albo podczas 

obrzędów chrztu, albo w czasie Wigilii Paschalnej). Kościół prosi Boga, by przez swojego 

Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, 

"narodzili się z wody i z Ducha" (J 3, 5). 

1239 Następuje wówczas istotny obrzęd sakramentu – chrzest w sensie ścisłym. Oznacza 

on i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez 

upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa. W sposób najbardziej znaczący 

dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności 

może on być także udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata. 

1240 W Kościele łacińskim trzykrotnemu polaniu wodą towarzyszą słowa szafarza: "N., ja 

ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". W liturgiach wschodnich 

katechumen zwrócony jest w kierunku wschodnim, a kapłan mówi: "N., sługo Boży, jesteś 
chrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Przy wzywaniu każdej z Osób Trójcy 

Świętej kapłan zanurza kandydata w wodzie i podnosi go z niej. 

1241 Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez biskupa, 

oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, to znaczy 

"namaszczonym" Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony 

jako kapłan, prorok i król. 

1242 W liturgii Kościołów wschodnich po udzieleniu chrztu następuje namaszczenie, które 

jest sakramentem chryzmacji (bierzmowanie). W liturgii rzymskiej zapowiada ono drugie 

namaszczenie krzyżmem świętym, którego w przyszłości udzieli biskup. Będzie to 

sakrament bierzmowania, który niejako "umacnia" i dopełnia namaszczenie chrzcielne. 

1243 Biała szata ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) 

i zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus 

oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie "światłem świata" (Mt 5,14). 

Nowo ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać 
modlitwę dzieci Bożych: "Ojcze nasz". 

1244 Pierwsza Komunia eucharystyczna. Neofita, który stał się dzieckiem Bożym 

i przywdział szatę godową, zostaje przyjęty "na ucztę godów Baranka" Celebracja 

misterium chrześcijańskiego i otrzymuje pokarm nowego życia – Ciało i Krew Chrystusa. 

Kościoły wschodnie zachowują żywą świadomość jedności wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, udzielając Komunii świętej wszystkim nowo ochrzczonym 

i bierzmowanym, nawet małym dzieciom, w nawiązaniu do słów Chrystusa: "Pozwólcie 

dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im" (Mk 10, 14). Kościół łaciński, 
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który dopuszcza do Komunii świętej dopiero po dojściu do używania rozumu, wyraża 

otwarcie chrztu na Eucharystię w ten sposób, że przybliża ochrzczone dziecko do ołtarza 

dla odmówienia tam modlitwy "Ojcze nasz". 

1245 Uroczyste błogosławieństwo kończy obrzęd udzielania chrztu. Podczas chrztu 

niemowląt szczególne miejsce zajmuje błogosławieństwo matki. 

IV. Kto może przyjąć chrzest? 

1246 "Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony". 

Chrzest dorosłych 

1247 Od początków Kościoła chrzest dorosłych jest praktykowany najczęściej tam, gdzie 

dopiero od niedawna głosi się Ewangelię. Katechumenat (przygotowanie do chrztu) 

zajmuje wówczas ważne miejsce. Jako wprowadzenie w wiarę i życie chrześcijańskie 

powinien uzdalniać do przyjęcia Bożego daru chrztu, bierzmowania i Eucharystii. 

1248 Katechumenat, czyli formacja katechumenów, ma na celu umożliwienie im, 

w odpowiedzi na Bożą inicjatywę i w łączności ze wspólnotą eklezjalną, osiągnięcia 

dojrzałości w nawróceniu i wierze. Polega on "na kształtowaniu całego życia 

chrześcijańskiego... przez które uczniowie łączą się z Chrystusem, swoim Nauczycielem. 

Należy więc katechumenów odpowiednio wprowadzać w tajemnicę zbawienia i praktykę 
obyczajów ewangelicznych, a przez święte obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach 

czasu, wtajemniczać ich w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego". 

1249 Katechumeni "są już... złączeni z Kościołem, są już domownikami Chrystusa, 

a nierzadko prowadzą już życie nacechowane wiarą, nadzieją i miłością". "Matka-Kościół 

już jak na swoich rozciąga na nich swą miłość i troskę". 

Chrzest dzieci 

1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również  
potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności 

i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy 

ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. 

Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, 

pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. 

1251 Rodzice chrześcijańscy powinni uznać, że taka praktyka odpowiada także ich roli 

opiekunów życia, powierzonej im przez Boga. 

1252 Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła; 

wyraźne jej świadectwa pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku 

przepowiadania apostolskiego, gdy całe "domy" przyjmowały chrzest, chrzczono także 

dzieci. 

Wiara i chrzest 
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1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. 

Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie 

jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni 

lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: "O co prosicie Kościół Boży?", 

odpowiadają: "O wiarę!" 

1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. 
Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń 

chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest 

jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie. 

1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega 

także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni 

i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze 

życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną (officium). Cała 

wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski 

otrzymanej na chrzcie. 

V. Kto może chrzcić? 

1256 Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także 

diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet nieochrzczona, mająca 

wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega 

na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Kościół widzi uzasadnienie tej 

możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia. 

VI. Konieczność chrztu 

1257 Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On 

swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do 

zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia 

o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do 

szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by 

"odradzać z wody i z Ducha Świętego" wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg 

związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. 

1258 Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za 

wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa 

i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, przynosi owoce chrztu, nie 

będąc sakramentem. 

1259 Jeśli chodzi o katechumenów, którzy umierają przed chrztem, ich wyraźne pragnienie 

przyjęcia tego sakramentu, połączone z żalem za grzechy i z miłością, zapewnia im 

zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez sakrament. 

1260 Ponieważ "za wszystkich umarł Chrystus i... ostateczne powołanie człowieka jest 

rzeczywiście jedno, mianowicie Boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim 
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ofiarowuje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej Paschalnej 

Tajemnicy". Każdy człowiek, który nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szuka 

prawdy i pełni wolę Bożą, na tyle, na ile ją zna, może być zbawiony. Można przypuszczać, 
że te osoby zapragnęłyby wyraźnie chrztu, gdyby wiedziały o jego konieczności. 

1261 Jeśli chodzi o dzieci zmarłe 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 miłość Jezusa do 

dzieci, która kazała Mu powiedzieć: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 

przeszkadzajcie 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. 

3. Kodeks Prawa Kanonicznego 

Tytuł I 

CHRZEST 

Kan. 849 - Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub 

przynajmniej zamierzone przyjęcie, przez który ludzie są uwalniani od grzechów, 

odradzają się jako dzieci Boże i ukształtowani na wzór Chrystusa niezniszczalnym 

charakterem włączani są do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie 

prawdziwą wodą z zastosowaniem należytej formy słownej. 

Rozdział I 

SPRAWOWANIE CHRZTU 

Kan. 850 - Chrztu udziela się z zachowaniem obrzędu określonego w zatwierdzonych 

księgach liturgicznych, poza przypadkiem naglącej konieczności, kiedy należy zastosować 
tylko to, co jest wymagane do ważności sakramentu. 

Kan. 851 - Sprawowanie chrztu należy odpowiednio przygotować, dlatego: 

1º dorosły zamierzający przyjąć chrzest powinien być przyjęty do katechumenatu 

i w miarę możliwości poprowadzony, przez różne stopnie, do wtajemniczenia 

sakramentalnego, zgodnie z obrzędem wtajemniczenia przystosowanym przez konferencję 
biskupów oraz ze szczegółowymi przepisami przez nią wydanymi; 

2º rodzice dziecka, które ma być ochrzczone, jak również ci, którzy mają się podjąć 
zadania rodziców chrzestnych, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego 

sakramentu i o związanych z nim obowiązkach; proboszcz powinien osobiście lub przez 

inne osoby zatroszczyć się o to, aby rodziców właściwie przygotować nie tylko 

duszpasterskimi pouczeniami, ale też wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin 

oraz odwiedzając je, gdy to możliwe. 
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Kan. 852 - § 1. Przepisy zawarte w kanonach o chrzcie dorosłych stosuje się do 

wszystkich, którzy po wyjściu z dzieciństwa potrafią już używać rozumu. 

§ 2. Z dzieckiem zrównany jest, gdy chodzi o chrzest, także ten, kto jest niezdolny do 

kierowania swoim postępowaniem. 

Kan. 853 - Woda używana przy udzielaniu chrztu, poza przypadkiem konieczności, 

powinna być pobłogosławiona, zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych. 

Kan. 854 - Chrztu udziela się bądź przez zanurzenie, bądź przez polanie, z zachowaniem 

przepisów wydanych przez konferencję biskupów. 

Kan. 855 - Rodzice, rodzice chrzestni i proboszcz mają zadbać, by nie nadawano imienia 

obcego duchowi chrześcijańskiemu. 

Kan. 856 - Chociaż chrzest można sprawować każdego dnia, jednak zaleca się, aby 

z zasady był sprawowany w niedzielę albo, jeżeli to możliwe, w Wigilię Paschalną. 

Kan. 857 - § 1. Właściwym miejscem chrztu, poza przypadkiem konieczności, jest kościół 

albo kaplica. 

§ 2. Uznaje się za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele 

parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym swoich rodziców, chyba że za czymś 
innym przemawia słuszna przyczyna. 

Kan. 858 - § 1. Każdy kościół parafialny powinien mieć chrzcielnicę, z zastrzeżeniem 

uprawnienia kumulatywnego, nabytego już przez inne kościoły. 

§ 2. Ordynariusz miejsca, wysłuchawszy zdania miejscowego proboszcza, może dla 

wygody wiernych zezwolić albo nakazać, by chrzcielnica była także w innym kościele 

albo kaplicy na terenie parafii. 

Kan. 859 - Jeżeli kandydat do chrztu, ze względu na odległość albo inne okoliczności, nie 

może bez poważnej niedogodności przybyć lub zostać przyniesiony do kościoła 

parafialnego albo innego kościoła lub kaplicy, o których mowa w kan. 858 § 2, chrztu 

można i należy udzielić w innym bliżej położonym kościele lub kaplicy albo nawet 

w innym odpowiednim miejscu. 

Kan. 860 - § 1. Poza przypadkiem konieczności, chrztu nie wolno udzielać w domach 

prywatnych, chyba że ordynariusz miejsca zezwoli na to ze względu na poważną 
przyczynę. 

§ 2. Jeżeli biskup diecezjalny nie zarządzi inaczej, chrztu nie wolno sprawować 
w szpitalach, chyba że w przypadku konieczności lub gdy zmusza do tego inna racja 

duszpasterska. 



IV edycja Diecezjalnego Konkursu Liturgia Benedicta dla młodzieży pod tytułem 

Chrzest Bramą Sakramentów 

 

14 

 

4. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne do Obrzędów Liturgii Chrztu Dzieci 

CHRZEST DZIECI 

WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE 

I. ZNACZENIE CHRZTU DZIECI 

1. Pod nazwą dzieci lub niemowląt rozumie się tych, którzy nie mogą wyznać swojej 

wiary, ponieważ jeszcze nie doszli do wieku rozeznania. 

2. Kościół, otrzymawszy misję głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych 

wieków chrzcił nie tylko dorosłych lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że 

według słów Pańskich: "Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może 

wejść do królestwa Bożego" [1] dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się 
je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez 

chrzestnych i przez innych uczestników. Osoby te reprezentują zarówno Kościół lokalny, 

jak i całą społeczność Świętych i wierzących, Kościół Matkę, bo ona cała rodzi wszystkich 

i każdego z osobna [2]. 

3. Dla dopełnienia prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej 

wierze, w której zostały ochrzczone. Podstawą tego wy chowania będzie sakrament chrztu 

uprzednio przyjęty. Albowiem wychowanie chrześcijańskie, do którego dzieci mają prawo, 

zmierza do tego, by stopniowo je doprowadzać do poznania planu Bożego w Chrystusie 

tak, by dzieci te mogły w końcu potwierdzić wiarę, w której zostały ochrzczone. 

II. OBOWIĄZKI I CZYNNOŚCI PRZY UDZIELANIU CHRZTU 

4. Lud Boży, to znaczy Kościół, reprezentowany przez wspólnotę lokalną, ma wielki 

udział we chrzcie zarówno dorosłych., jak i dzieci. Niemowlę bowiem przed i po chrzcie 

ma prawo do miłości i pomocy ze strony wspólnoty. W czasie chrztu, oprócz czynności, 

które według nr 7 Wprowadzenia ogólnego ma wykonać zgromadzony lud, wspólnota 

spełnia swe zadanie, wyrażając razem z celebransem swoją zgodę na wyznanie wiary 

złożone przez rodziców i chrzestnych. W ten sposób staje się widoczne, że wiara, w której 

chrzci się dzieci, jest skarbem nie tylko tej jednej rodziny, lecz całego Chrystusowego 

Kościoła. 

5. Z porządku natury wynika, że przy chrzcie zadania i czynności rodziców dziecka są 
ważniejsze niż zadania chrzestnych. 

1) Jest rzeczą doniosłą, aby rodzice dziecka przed chrztem przygotowali się do 

świadomego udziału w nim, albo kierując się własną znajomością wiary, albo przy pomocy 

przyjaciół i innych członków wspólnoty, posługując się odpowiednimi środkami, którymi 

są książki, listy i katechizmy przeznaczone dla rodzin. Proboszcz zaś niechaj się stara 

osobiście lub przez współpracowników złożyć im wizytę, a nawet zebrać większą liczbą 
rodzin, by przygotować je do zbliżającego się obrzędu przez duszpasterskie pouczenie 

i wspólną modlitwę. 
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2) Jest rzeczą ważną, aby rodzice dziecka przyjmującego chrzest uczestniczyli 

w obrzędzie, podczas którego ich dziecko rodzi się ponownie z wody i z Ducha Świętego. 

3) Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko bowiem 

wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe 

zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy: 

a) publicznie proszą o chrzest dla dziecka; 

b) kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie; 

c) wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary; 

d) niosą niemowlę do chrzcielnicy (należy to zwłaszcza do matki); 

e) trzymają zapaloną świecę; 

f) otrzymują specjalne błogosławieństwo przeznaczone dla matek i ojców. 

4) Jeśli ktoś z rodziców dziecka nie może złożyć wyznania wiary, bo np. nie jest 

katolikiem, może zachować milczenie; żąda się tylko, aby wyrażając prośbę o chrzest dla 

dziecka, zamierzał lub przynajmniej się zgadzał wychować dziecko według wiary 

otrzymanej na chrzcie. 

5) Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, 

mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się 
stało, oraz przygotować do przyjęcia bierzmowania i uczestnictwa a Eucharystii. 

Proboszcz niech im pomaga w spełnieniu tego zadania, posługując się odpowiednimi 

środkami. 

6. Dla każdego dziecka wolno wybrać ojca i matkę chrzestną; przepisy mówiące 

o "chrzestnych" odnoszą się do nich obojga. Obecnie rodzice i chrzestni składają wyznanie 

wiary we własnym imieniu, a nie w imieniu dziecka. Dlatego na chrzestnych nie należy 

wybierać takich osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania. Wiernych należy 

o tym często pouczać, zwłaszcza podczas przygotowania do małżeństwa, aby uniknąć 
nieprzyjemności w czasie bezpośredniego przygotowania do chrztu. 

7. Oprócz tego, co powiedziano o szafarzu zwyczajnym we Wprowadzeniu ogólnym (nry 

11-15), trzeba jeszcze zaznaczyć, że: 

1) Duszpasterze mają obowiązek przygotowywać rodziny do chrztu dzieci i pomagać im 

w wypełnianiu zadań wychowawczych, jakie z tego sakramentu wynikają. Do biskupów 

natomiast należy koordynacja tego rodzaju inicjatyw duszpasterskich w diecezji przy 

pomocy diakonów i ludzi świeckich. 

2) Duszpasterze mają ponadto dokładać starań, by każdorazowo udzielanie chrztu 

odbywało się z należytą godnością i, w miarę możności, było dostosowane do warunków 

i życzeń rodziny. Ktokolwiek udziela chrztu, niech wykonuje obrzęd dokładnie i pobożnie, 

niech się także stara, aby wszystkim okazać życzliwość i uprzejmość. 
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III. CZAS I MIEJSCE CHRZTU DZIECI 

8. W wyborze terminu chrztu należy się kierować w pierwszym rzędzie względami na 

zbawienie dziecka, by nie zostało pozbawione dobrodziejstw tego sakramentu; następnie 

należy wziąć pod uwagę zdrowie matki, aby mogła, jeśli to możliwe, osobiście brać udział. 

Poza tym, o ile tylko nie będzie się to sprzeciwiało wyższemu dobru dziecka, trzeba brać 
pod uwagę potrzeby duszpasterskie, tj. wystarczający przeciąg czasu na przygotowanie 

rodziców i nawet na samo zorganizowanie chrztu w sposób należyty, aby wyraźnie się 
ukazało znaczenie obrzędu. Dlatego: 

1) Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je bezzwłocznie 

ochrzcić i wolno to zrobić nawet wbrew woli rodziców, choćby byli to rodzice 

niekatoliccy. Chrzest wówczas odbywa się w sposób niżej podany (nr 21). 

2) W zwykłych okolicznościach rodzice lub przynajmniej jedno z nich albo ci, którzy 

prawnie ich zastępują, powinni wyrazić zgodę na chrzest. Jak najwcześniej, o ile to 

możliwe, jeszcze przed narodzeniem dziecka, powinni oni powiadomić proboszcza 

o przyszłym chrzcie, aby można było odpowiednio przygotować udzielenie sakramentu. 

3) Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. 

Jeśli brak jakiejkolwiek uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane po katolicku, 

chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając 

rodziców o przyczynie (zob. nr 25). 

4) Proboszcz decyduje, uwzględniając zarządzenia Konferencji Episkopatu, kiedy mają 
być ochrzczone te dzieci, gdy nie ma warunków wyżej wymienionych (zob. podpunkty 2 

i 3). 

9. Aby ukazać paschalny charakter chrztu, zaleca się udzielać go w Wigilię Paschalną lub 

w niedzielę, w każdą bowiem niedzielę Kościół wspomina Zmartwychwstanie Pana. 

W niedzielę można udzielać chrztu także podczas Mszy św., aby cała wspólnota mogła 

brać udział w obrzędzie i aby jeszcze jaśniej ukazać związek chrztu i Eucharystii. Nie 

należy jednak czynić tego zbyt często. 

Zresztą normy dotyczące udzielania chrztu w Wigilię Paschalną albo we Mszy niedzielnej, 

podane są niżej. 

Zasadniczo chrzest wszystkich zgłoszonych dzieci powinien się odbywać wspólnie 

w wyznaczoną niedzielę. Jeżeli jednak zgłoszono zbyt wielką liczbę dzieci, proboszcz 

może je podzielić na kilka grup. Wielkość grup należy ustalić w zależności od pojemności 

Kościoła i kaplicy chrzcielnej. Nie wolno odmówić ochrzczenia dziecka, którego rodzice 

spóźnili się na chrzest grupowy. 

10. Aby jaśniej było widać, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła oraz sakramentem 

włączenia do ludu Bożego, należy go udzielać zwykle w kościele parafialnym, w którym 

powinna się znajdować chrzcielnica. 
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11. Po wysłuchaniu zdania miejscowego proboszcza, ordynariusz miejsca może zezwolić 
lub nakazać, aby chrzcielnica znajdowała się w innym kościele lub kaplicy, na terenie 

parafii. Zwyczajnie proboszcz ma prawo udzielać chrztu także i w tych miejscach. 

Kiedy zaś kandydat do chrztu, ze względu na odległość lub inne okoliczności, nie może 

bez poważnej niedogodności przybyć lub być przyniesiony, chrztu można i trzeba udzielić 
w innym bliżej położonym kościele lub kaplicy albo nawet w innym odpowiednim miejscu 

z zachowaniem tego, co postanowiono o czasie i strukturze obrzędu (zob. nry 8-9;15-22). 

12. Poza wypadkiem konieczności chrztu nie należy udzielać w domach prywatnych, 

chyba że ordynariusz miejsca zezwoli na to z poważnej przyczyny. 

13. Jeśli biskup inaczej nie postanowi (por. nr 11), nie powinno się udzielać chrztu 

w szpitalach, chyba że zmuszać będzie do tego konieczność lub jakiś wzgląd 

duszpasterski. Zawsze jednak należy powiadomić proboszcza, a rodziców dziecka 

odpowiednio przed chrztem przygotować. 

14. Dobrze by było podczas liturgii słowa wynosić dzieci do osobnego pomieszczenia. 

Trzeba jednak dokładać starań, by matki lub matki chrzestne uczestniczyły w liturgii 

słowa, dlatego na ten czas dzieci należy powierzyć innym kobietom. 

IV. STRUKTURA OBRZĘDU CHRZTU DZIECI 

A. CHRZEST UDZIELANY PRZEZ SZAFARZA ZWYCZAJNEGO 

15. Jeśli nie grozi niebezpieczeństwo śmierci, celebrans powinien wykonać pełny obrzęd 

tak, jak jest tutaj podany, bez względu na to, czy chrzci jedno, kilkoro lub nawet bardzo 

wiele dzieci. Obrzęd chrztu dzieci został zredagowany w ten sposób, że nie wymaga 

udziału komentatora. Sam celebrans daje konieczne wyjaśnienia ż kieruje zachowaniem 

uczestników. Natomiast pożyteczny byłby udział organisty albo innego przewodnika 

śpiewu, który przed wejściem celebransa powtórzyłby potrzebne śpiewy, a potem je 

podtrzymywał. 

16. Chrzest zaczyna się od obrzędu przyjęcia dzieci. Ukazuje on wolę rodziców albo 

chrzestnych, którzy proszą o chrzest, i zamiar Kościoła, który chce go udzielić. Wyraża się 
to przez znak krzyża, jaki celebrans i rodzice kreślą na czole dziecka. 

17. Liturgia słowa Bożego zmierza do tego, aby przed udzieleniem sakramentu ożywić 
wiarę rodziców, chrzestnych i wszystkich obecnych, oraz aby przez wspólną modlitwę 
wyprosić owoce sakramentu. Liturgia ta składa się z czytania jednego lub kilku wyjątków 

z Pisma .św., z homilii, po której ma być chwila ciszy, z modlitwy powszechnej kończącej 

się modlitwą w formie egzorcyzmu. Ta modlitwa przygotowuje do namaszczenia olejem 

katechumenów lub do włożenia rąk. 

Liturgię słowa należy odprawiać w takim miejscu, w którym wszyscy obecni mogą usiąść, 
aby spokojnie wysłuchać czytań i homilii. Najczęściej wystarczy jedno czytanie 

wyjaśnione w homilii. Czytania, z wyjątkiem Ewangelii, dobrze jest już w czasie 
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przygotowania chrztu powierzyć dzieci komuś z rodziców lub chrzestnych i dostarczyć mu 

tekst, żeby miał czas na przygotowanie. Śpiew psalmu responsoryjnego albo Alleluja musi 

być starannie przygotowany. 

18. Samo udzielenie sakramentu: 

1) Przygotowuje się bezpośrednio: 

a) przez uroczystą modlitwę celebransa, który wzywając Boga i przypominając Jego plan 

zbawienia albo święci wodę chrzcielną, albo wspomina o poświęceniu już dokonanym; 

b) przez wyrzeczenie się szatana, składane przez rodziców i chrzestnych, oraz przez 

wyznanie wiary, które potwierdza celebrans i społeczność, wreszcie przez ostatnie pytanie 

skierowane do rodziców i chrzestnych; 

2) dokonuje się przez obmycie wodą, które może mieć formę zanurzenia lub polania, 

zgodnie z miejscowym zwyczajem, oraz przez wezwanie Trójcy Przenajświętszej; 

3) dopełnia się przez namaszczenie krzyżmem, co ma oznaczać włączenie ochrzczonego 

w królewskie kapłaństwo i dopuszczenie go do wspólnoty ludu Bożego; kończy się 
wreszcie włożeniem białej szaty i wręczeniem zapalonej świecy. 

Biała szata powinna być przyniesiona przez chrzestnych dla każdego dziecka osobno, a nie 

przekładana z jednego dziecka na drugie. Podobnie świeca powinna być przyniesiona 

przez chrzestnych, a po chrzcie zabrana do domu jako pamiątka chrztu. 

19. Po przemówieniu celebransa odmawia się przed ołtarzem Modlitwę Pańską, w niej 

dzieci Boże modlą się do Ojca, który jest w niebie. Jest to zapowiedź przyszłego udziału 

w Eucharystii. Na zakończenie matki i ojcowie oraz wszyscy obecni otrzymują 
błogosławieństwo, aby na wszystkich obficie spłynęła łaska Boża. Procesja do ołtarza 

przypomina, że wtajemniczenie chrześcijańskie ma być dopełnione przez sakrament 

bierzmowania i udział w Eucharystii, oraz że wierni przez chrzest wcieleni do Kościoła, 

dzięki otrzymanemu znamieniu przeznaczeni są do religijnego kultu chrześcijańskiego" 

(KK art.11). Jeżeli chrzest odbył się w prezbiterium, to rodzice z dziećmi zbliżają się do 

ołtarza i ustawiają dokoła. Końcowe błogosławieństwo rodziców zastępuje dawny wywód. 

B. SKRÓCONY OBRZĘD CHRZTU 

20. Skrócony obrzęd chrztu do użytku katechetów [3] zawiera przyjęcie dzieci, liturgię 
słowa Bożego lub pouczenie przez szafarza i modlitwę wiernych. Przed chrzcielnicą 
szafarz wygłasza modlitwę, w której wzywa Boga i wspomina te momenty dziejów 

zbawienia, które się odnoszą do chrztu. Po udzieleniu chrztu opuszcza się namaszczenie 

krzyżmem, lecz odmawia się odpowiednią formułę i cały obrzęd kończy się jak zwykle. 

Opuszcza się zatem egzorcyzm, namaszczenie olejem katechumenów, namaszczenie 

krzyżmem i obrzęd "Effeta". 
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21. Skrócony obrzęd chrztu dziecka znajdującego się w niebezpieczeństwie śmierci, gdy 

szafarz zwyczajny jest nieobecny, można wykonać w dwu formach: 

1) Gdy śmierć zagraża bezpośrednio i czas nagli, szafarz nadzwyczajny [4] opuszczając 

inne obrzędy, polewa głowę dziecka wodą i wymawia zwykłą formułę [5]. Woda może 

być nie poświęcona, byleby była naturalna. 

2) Gdy, jednak roztropnie się przewiduje, że wystarczy czasu, a w grupie zebranych 

wiernych jest ktoś zdolny do pokierowania krótką modlitwą, należy użyć następującego 

obrzędu: szafarz nadzwyczajny wygłasza pouczenie i prowadzi krótką modlitwę 
powszechną; potem następuje wyznanie wiary rodziców lub przynajmniej samego 

chrzestnego oraz polanie wodą z użyciem zwykłej formuły. Jeśli zaś obecni nie potrafiliby 

wykonać tego obrzędu, niech szafarz po głośnym odmówieniu wyznania wiary udzieli 

chrztu w ten sposób, jakiego używa się w godzinie śmierci. 

22. W niebezpieczeństwie śmierci także kapłan i diakon mogą użyć skróconej formy, 

zależnie od potrzeby. Proboszcz zaś lub inny kapłan z tymi samymi uprawnieniami, jeśli 
ma do dyspozycji krzyżmo i czas jeszcze pozwala, niech nie zaniedba udzielenia po 

chrzcie sakramentu bierzmowania, opuszczając w tym wypadku namaszczenie krzyżmem 

przy chrzcie. 

5. Życiorys Benedykta XVI 

Kard. Ratzinger należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Mówi się 
nieraz, że bez niego pontyfikat Jana Pawła II i "polityka" Watykanu miałyby zupełnie inny 

kształt. Był jednym z pracujących w tle "inżynierów" Soboru Watykańskiego II. 

Odpowiedzialny za czystość wiary katolickiej niemiecki hierarcha bywał nazywany 

"pancernym kardynałem", choć jest człowiekiem dialogu, wielkiej otwartości, prostoty 

i pokory. Mówiąc o działalności Kongregacji, zawsze podkreślał kolegialny tryb jej pracy. 

Zaliczając się do ścisłego grona najwybitniejszych współczesnych teologów, kardynał 

często mówił, że jest najzwyklejszym chrześcijaninem i chce bronić pokornej wiary 

zwykłych ludzi przed wyniosłością teologów. Raziła go wiara "przecedzona", jaką często 

spotyka się w środowiskach intelektualnych. O wierze pisał i mówił językiem prostym 

i klarownym, ujawniając zawsze fascynację Kościołem i tradycją. 

Słynne jest powiedzenia Ratzingera, że "to jest Jego – czyli Chrystusa – Kościół, a nie 

poletko doświadczalne teologów". Teologowie mają być "współpracownikami prawdy". 

Teologia niemieckiego kardynała jest bliska życiu, mocno osadzona w kontekście 

rzeczywistych pytań i problemów egzystencjalnych. 

Urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl, w diecezji pasawskiej, w głęboko katolickiej 

rodzinie bawarskiej. Ojciec był bardzo pobożny, wymagający i sprawiedliwy; religijność 
matki była ciepła, serdeczna i jasna – wspomina kardynał. Wcześnie odkrył w sobie 

powołanie pedagogiczne, chciał przekazywać wiedzę, uczyć, pisać. Jako student 

seminarium niemal automatycznie został wcielony do Hitlerjugend, choć absolutnie się z tą 
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organizacją nie utożsamiał. W 1943 r. skierowano go do służby w obronie 

przeciwlotniczej. Pod koniec wojny dostał się do niewoli i z amerykańskiego obozu 

jenieckiego został zwolniony w lipcu 1945 r. Po święceniach 29 czerwca 1951 r. pracował 

jako wikary i katecheta w Monachium. Co niedzielę mówił kazania dla dzieci (być może tu 

zrodziła się prostota i jasność jego teologicznego języka), które cieszyły się wielką 
popularnością i gromadziły coraz więcej dzieci i dorosłych. Prowadził też duszpasterstwo 

młodzieży. Na pogrzeby jeździł przez miasto na rowerze. 

Rok później podjął pracę w seminarium duchownym, rozpoczynając tym samym swoją 
drogę naukową. Ze względu na odwagę w badaniach, krytyczne opinie i nowoczesne 

podejście do teologii miał poważne problemy z habilitacją, którą jednak w końcu obronił. 

Był profesorem teologii na uniwersytetach w Monachium, Bonn, Münster, Tybindze 

i Ratyzbonie. Studentów fascynował dynamiką wykładu, świeżością języka 

i egzystencjalnym podejściem do wiary. Jako teologiczny doradca kardynała Josepha 

Fringsa z Kolonii uczestniczył w Soborze Watykańskim II. To między innymi dzięki jego 

radom i interwencjom – zgłaszanym ustami kard. Fringsa – Vaticanum II nie było tylko 

zatwierdzaniem gotowych schematów, ale żywą dyskusją i wspólną drogą do odnowy 

Kościoła. Później kard. Ratzinger wielokrotnie zwracał uwagę, że w wielu wypadkach 

Sobór został zideologizowany, a cała posoborowa "rewolucja" wymaga oczyszczenia 

i ciągłego wprowadzania w życie, by odnowa nie dokonała się tylko na szczycie. 

Kard. Ratzinger należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Mówi się 
nieraz, że bez niego pontyfikat Jana Pawła II i "polityka" Watykanu miałyby zupełnie inny 

kształt. Był jednym z pracujących w tle "inżynierów" Soboru Watykańskiego II. 

24 marca 1977 r. otrzymał nominację na arcybiskupa Monachium i Fryzyngi. "Miałem 

wówczas 50 lat, znalazłem swoją wizję teologiczną i mógłbym stworzyć dzieło, którym 

wniósłbym swój wkład do teologii" – wspominał związane z nominacją rozterki. Był 

bardzo przywiązany do pracy pedagogicznej i miał poważne kłopoty ze zdrowiem. 

Nominację jednak przyjął i 28 maja tegoż roku przyjął sakrę w katedrze monachijskiej. 

"W Monachium nie chowałem się przed konfliktami – mówił kard. Ratzinger – bierność 
bowiem jest najgorszą formą sprawowania urzędu". 

W tym samym roku podczas Synodu Biskupów poznał kard. Karola Wojtyłę. Właściwa 

znajomość – mówi później kardynał – zaczęła się jednak na konklawe w 1978 r. 25 

listopada 1981 r. Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Niektórzy 

mówią, że od tego momentu pojawił się "drugi" Ratzinger. Otwarty, postępowy, a nawet 

liberalny teolog zmienił się w konserwatywnego strażnika doktryny. Sam kardynał uważał 

jednak, że nieprzerwanie realizował swoje postanowienie wierności Chrystusowi i wierze 

katolickiej. Pytany, czy chciałby coś wymazać z historii swojej pracy, mówi, że nic takiego 

nie widzi, choć przyznaje, że czasami reagował zbyt ostro i obcesowo, i dziś wiele spraw 

rozwiązałby inaczej. Lękał się nowych wyzwań i problemów, które pojawiają się 
zwłaszcza wskutek postępu techniki np. w medycynie. Zarazem pracę Kongregacji widział 

nie jako osądzanie i potępianie, lecz jako wspólne szukanie odpowiedzi, pomaganie tym, 

którzy pytają, którzy mają wątpliwości, czy są wierni nauce chrześcijańskiej. 
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Oskarżany o czarnowidztwo i katastrofizm odpowiadał, że jasno widzi różne zagrożenia 

obecne we współczesnym świecie, ma jednak w sobie mocną chrześcijańską nadzieję, 
opartą na wierze w moc i Opatrzność Bożą. Nadzieję dla Kościoła widzi w nowych 

ruchach, w których podziwia dynamizm, żywą wiarę i misjonarski zapał. "Wyłania się 
z nich nowe pokolenie Kościoła, na które patrzę z wielką nadzieją. To cud, że Duch Święty 

okazał się jeszcze raz silniejszy od wszelkich naszych programów". 

"Niczego nie żałuję – stwierdzał – i mam nadzieję, że dokonałem czegoś sensownego, 

choć wyobrażałem sobie moje życie inaczej. Wiem, że mogę zrobić tylko cząstkę". 

Przeszkadzał mu nadmiar pracy. Udzielał się w pięciu kongregacjach, dwóch radach 

i jednej komisji. Równocześnie chciał pozostać zwykłym człowiekiem i nie zaniechać 
osobistych kontaktów ludzkich. Był wyrozumiały nawet dla ludzkich przywar, takich jak 

pęd do kariery, który – jak mówi – jest normalny także w Watykanie. W Stolicy 

Apostolskiej chciałby zredukować poziom biurokracji, choć uważa, że – biorąc pod uwagę 
cały Kościół powszechny – administracja watykańska jest stosunkowo niewielka. 

Kard. Ratzinger należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Mówi się 
nieraz, że bez niego pontyfikat Jana Pawła II i "polityka" Watykanu miałyby zupełnie inny 

kształt. Był jednym z pracujących w tle "inżynierów" Soboru Watykańskiego II. 

O Janie Pawle II mawiał: "Od razu poczułem do niego sympatię. Połączyła nas przede 

wszystkim wolna od wszelkiego komplikowania bezpośredniość i otwartość, a także 

emanująca zeń serdeczność". Spotykał się z Papieżem na cotygodniowej audiencji, 

podczas której relacjonował prace Kongregacji. Często też brał udział we wspólnych 

dyskusjach. Razem opracowywali wiele dokumentów. Mówili po niemiecku. 

Na bezludną wyspę zabrałby koniecznie Biblię i "Wyznania" św. Augustyna. Właśnie św. 

Augustyn jest dla niego wzorem, ponieważ "choć bardzo tęsknił za medytacją, za pracą 
duchową, to jednak cały się poświęcił codziennym drobiazgom i chciał żyć dla ludzi". 

Ulubionymi pisarzami Ratzingera są Dostojewski i Herman Hesse, a zwłaszcza jego 

powieść "Wilk stepowy". Poza tym jest miłośnikiem muzyki, kocha Mozarta. Sam grywa 

na fortepianie. W młodości pisywał także wiersze. Wśród tematów teologicznych stałe 

jego zainteresowanie budzi Kościół i liturgia. Jest autorem bardzo wielu dzieł, z których 

największą popularność zdobyły "Wprowadzenie w chrześcijaństwo", "Raport o stanie 

wiary" oraz "Sól ziemi". 

Kardynał Joseph Ratzinger 19 kwietnia 2005 r. został nowym papieżem i przybrał imię 
Benedykt XVI. Wyniki głosowania, którego dokonało 115 kardynałów, zgromadzonych na 

konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej, ogłosił światu z balkonu Bazyliki św. Piotra kardynał-

protodiakon Jorge Arturo Medina Estévez. Wybór potwierdziły dzwony Bazyliki św. 

Piotra. 

O godz. 18.50 kardynał wypowiedział łacińskie słowa: "Annuntio vobis gaudium magnum: 

habemus papam, Emminentissimum ac Reverendissimum Dominum Cardinalem, 

cardinelem Sanctae Catholicae Romanae Joseph Ratzinger quis imposuit sibi nomen 
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Benedictus XVI" (Oznajmiam wam radość wielką: mamy papieża, Najczcigodniejszego 

i Najprzewielebniejszego Kardynała Josepha Ratzingera, który przybrał sobie imię 
Benedykt XVI). 

Następnie licznie zgromadzonym na Placu św. Piotra wiernym i pielgrzymom ukazał się 
264. następca św. Piotra, udzielając im pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi. 

Powiedział też kilka słów: "Po wielkim Papieżu Janie Pawle II kardynałowie, wybrali mnie 

prostego skromnego pracownika Winnicy Pańskiej. Pociesza mnie, że Pan potrafi działać 
także poprzez narzędzia niedoskonałe, a przede wszystkim powierzam się waszym 

modlitwom. W radości Zmartwychwstałego Pana, ufni w Jego ustawiczną pomoc idźmy 

naprzód, Pan nas wspomoże a Matka Boża będzie po naszej stronie. Dziękuję". 

6. Papież Benedykt XVI wspomina swój chrzest 

Benedykt XVI obchodził nie tylko urodziny, ale też rocznicę chrztu. 

Benedykt XVI obchodzi dziś nie tylko urodziny, ale też rocznicę chrztu. Mówił o tym 

w improwizowanej homilii na Mszy, której przewodniczył rano w watykańskiej Kaplicy 

Paulińskiej. 

„W dniu, w którym się urodziłem, dzięki trosce mych rodziców odrodziłem się też 
«z wody i Ducha», jak słyszeliśmy dopiero co w Ewangelii – mówił Papież. – Jest to 

najpierw dar życia, który otrzymałem od rodziców w bardzo trudnych czasach i za który 

muszę być im wdzięczny. Ale ludzkie życie niekoniecznie musi być darem. Czy naprawdę 
zawsze jest dobrym darem? Czy wiemy, co się może zdarzyć człowiekowi w czasach 

mrocznych, jakie są przed nami, czy nawet w jaśniejszych, jakie mogą nadejść? Czy 

można przewidzieć, na jakie udręki, jakie okropności będzie wystawiony? Czy można tak 

po prostu dać życie? Jest to rozsądne czy zbyt niepewne? To dar problematyczny, gdy 

zostanie sam. Samo życie biologiczne jest darem, ale pod dużym znakiem zapytania. Staje 

się prawdziwym darem, kiedy wraz z nim daje się obietnicę, która jest silniejsza od 

wszelkiego nieszczęścia, jakie może zagrażać. Dzieje się to wtedy, gdy to życie zostaje 

zanurzone w Mocy zapewniającej, że dobrze jest być człowiekiem, że dla tego człowieka 

dobre jest, cokolwiek może przynieść przyszłość. W ten sposób do narodzenia należą 
powtórne narodziny, pewność, że faktycznie dobrze jest tu być, bo obietnica silniejsza jest 

od zagrożeń. Taki jest sens odrodzenia z wody i Ducha: być zanurzonym w obietnicy, jaką 
tylko sam Bóg może dać: «Dobrze, że jesteś, możesz być tego pewny, cokolwiek mogłoby 

przyjść». Dzięki tej pewności mogłem żyć, odrodzony z wody i Ducha”. 

Ojciec Święty podkreślił szczególny związek dnia swego urodzenia i chrztu z paschalną 
tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 85 lat temu, w 1927 r., była to Wielka 

Sobota. Papież nawiązał ponadto do przypadających dziś wspomnień dwojga świętych. Są 
nimi Bernadeta Soubirous, prosta wiejska dziewczyna, której w XIX wieku objawiła się 
w Lourdes Matka Boża, i XVIII-wieczny bezdomny pątnik, również Francuz, Benedykt 

Józef Labre. Mówiąc o jego pielgrzymowaniu po sanktuariach całej Europy, Benedykt 

XVI przytoczył tradycję, raczej legendarną, że miał on dotrzeć nawet do Polski. Podkreślił, 
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że oboje ci święci, tak ubodzy, umieli dostrzegać i wybierać w życiu to, co naprawdę 
istotne. 

Na urodzinowej Mszy papieskiej w Kaplicy Paulińskiej byli m.in. liczni goście z Bawarii, 

w tym tamtejsi biskupi. Życzenia Ojcu Świętemu złożył w imieniu całego Kościoła, a 

szczególnie Kolegium Kardynalskiego jego dziekan, kard. Angelo Sodano. Z bawarskimi 

gośćmi Benedykt XVI spotkał się potem na audiencjach. Przyjął biskupów ze swym 

następcą na arcybiskupstwie monachijskim, kard. Reinhardem Marxem, premiera Bawarii 

Horsta Seehofera, wreszcie całą delegację, liczącą ok. 170 osób. W improwizowanym 

przemówieniu przypomniał swe związki z tym niemieckim landem od urodzenia poprzez 

profesurę uniwersytecką aż po arcybiskupstwo jego stolicy. Obok katolików pozdrowił też 
biskupa ewangelickiego i przedstawicieli tamtejszej wspólnoty żydowskiej.  

7. Homilia Benedykta XVI na Niedzielę Chrztu Pańskiego w 2013 roku 

Drodzy bracia i siostry! 

Radość wypływająca z uroczystości Bożego Narodzenia znajduje dziś wypełnienie 

w święcie Chrztu Pańskiego. Do tej radości, dla nas tu zgromadzonych dołącza się kolejny 

motyw: w sakramencie Chrztu Świętego, którego wkrótce udzielę tym niemowlętom, 

w istocie ukazuje się żywa i czynna obecność Ducha Świętego, który ubogacając Kościół 

nowymi dziećmi, ożywia Go i sprawia, że wzrasta. A to nie może nas nie cieszyć. Pragnę 
skierować szczególne pozdrowienie do was, drodzy rodzice i chrzestni, którzy dziś dajecie 

świadectwo swej wiary, prosząc o chrzest dla tych dzieci, aby narodziły się do nowego 

życia w Chrystusie i weszły do wspólnoty wierzących. 

Ewangeliczny opowiadanie o chrzcie Jezusa, które dzisiaj usłyszeliśmy w redakcji św. 

Łukasza, ukazuje drogę uniżenia i pokory, którą Syn Boży wybrał dobrowolnie, aby 

dochować wierności  wobec planu Ojca, aby być posłusznym Jego woli miłości do 

człowieka we wszystkim, aż do ofiary na krzyżu. Stając się już dorosłym, Jezus 

rozpoczyna swoją działalność publiczną wchodząc do rzeki Jordan, aby otrzymać od Jana 

chrzest pokuty i nawrócenia. W ten sposób ma miejsce coś, co w naszych oczach może się 
zdawać paradoksalne. Czy Jezus potrzebuje pokuty i nawrócenia? Z pewnością nie. 

A jednak to Ten, który jest bez grzechu, staje między grzesznikami, żeby się  ochrzcić, aby 

dokonać tego gestu pokuty. Święty Boży łączy się z tymi, którzy uznają siebie za 

potrzebujących przebaczenia i proszą Boga o dar nawrócenia, to znaczy łaskę powrotu do 

Niego całym sercem, aby należeć do Niego całkowicie. Jezus chce stanąć po stronie 

grzeszników, stając się z nimi solidarnym, wyrażając bliskość Boga. Jezus ukazuje swoją 
solidarność z nami, z naszym wysiłkiem nawrócenia, aby porzucić nasz egoizm, oderwać 
się od naszych grzechów, żeby nam powiedzieć, że jeśli przyjmiemy Go w naszym życiu, 

On może nas podnieść i doprowadzić ku wyżynom Boga Ojca. Ta solidarność Jezusa nie 

jest, że tak powiem, jedynie wysiłkiem umysłu i woli. Jezus naprawdę zanurzył się 
w naszej ludzkiej kondycji, żył nią dogłębnie, z wyjątkiem grzechu i może zrozumieć jej 

słabość i kruchość. Dlatego porusza Go współczucie, wybiera, by „cierpieć wraz” 

z ludźmi, by stać się wraz z nimi pokutującym. Dzieło Boga, którego pragnie dokonać 
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Jezus, to Boża misja leczenia zranionych i uzdrowienia chorych, aby wziąć na siebie 

grzech świata. 

Co się dzieje w chwili, kiedy Jezus zostaje ochrzczony przez Jana? W obliczu tego 

pokornego aktu miłości Syna Bożego, otwiera się niebo i Duch Święty wyraźnie się 
ukazuje się w postaci gołębicy, podczas gdy głos z wysoka wyraża upodobanie Ojca, który 

uznaje, że jest to Jego Jednorodzony Syn, Umiłowany. Chodzi o prawdziwe objawienie się 
Trójcy Świętej, która zaświadcza o boskości Jezusa, o tym, że jest On obiecanym 

Mesjaszem, Tym, którego Bóg posłał, aby wyzwolił swój lud, aby został zbawiony (por. Iz 

40, 2). W ten sposób wypełnia się proroctwo Izajasza, które słyszeliśmy w pierwszym 

czytaniu: Pan Bóg przychodzi z mocą, aby zniszczyć dzieła grzechu a Jego ramię dzierży 

władzę aby rozbroić Złego. Zaprawdę Jezus postępuje jak Dobry Pasterz, który pasie stado 

i gromadzi je, aby nie uległo rozproszeniu (por. Iz 40, 10-11), i daje swe własne życie, aby 

miało ono życie. To przez Jego odkupieńczą śmierć człowiek został wyzwolony od 

panowania grzechu i pojednał się z Ojcem. To przez Jego zmartwychwstanie człowiek jest 

zbawiony od śmierci wiecznej i stał się zwycięzcą nad Złym. 

Drodzy bracia i siostry, co zachodzi we Chrzcie, którego za chwilę udzielę waszym 

dzieciom? Zachodzi właśnie to: zostaną zjednoczone w sposób głęboki i na zawsze 

z Jezusem, zanurzone w tajemnicę Jego śmierci, która jest źródłem życia, aby mieć udział 

w Jego zmartwychwstaniu, by narodzić się na nowo do nowego życia. To jest właśnie cud, 

jaki powtarza się dziś także dla waszych dzieci: otrzymując chrzest rodzą się na nowo jako 

dzieci Boże, jako uczestnicy synowskiej relacji Jezusa z Ojcem, zdolni, by zwracać się do 

Boga nazywając Go z pełną ufnością: „Abba, Ojcze! Włączone w tę relację i uwolnione od 

grzechu pierworodnego, stają się żywymi członkami jednego ciała, którym jest Kościół 

i stają się zdolne, by w pełni żyć swoim powołaniem do świętości, tak, aby odziedziczyć 
życie wieczne, uzyskane dla nas przez zmartwychwstanie Jezusa. 

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, manifestujecie swą wiarę i o niej 

świadczycie, o radości bycia chrześcijanami, przynależenia do Kościoła. Jest to radość, 
która wypływa ze świadomości, że otrzymaliście od Boga wielki dar, właśnie wiarę, dar na 

który nikt z nas nie mógł sobie zasłużyć, ale został nam darmo dany i na który 

odpowiedzieliśmy naszym „tak”. Jest to radość uznania siebie za Boże dzieci, odkrycia, że 

jesteśmy zawierzeni w Jego ręce, poczucia że jesteśmy przyjęci miłującym uściskiem, 

podobnie jak matka, która podtrzymuje i obejmuje swoje dziecko. Ta radość, która 

ukierunkowuje drogę każdego chrześcijanina jest oparta na osobistej relacji z Jezusem, 

relacji, która ukierunkowuje całą ludzką egzystencję. To On jest w istocie sensem naszego 

życia, Ten, ku któremu warto skierować swe spojrzenie, aby być oświeconym Jego prawdą 
i móc żyć w pełni. Rozpoczynająca się dzisiaj dla tych dzieci droga wiary jest zatem oparta 

na pewności, na doświadczeniu, że nie ma nic większego, niż poznać Chrystusa 

i przekazywać innym przyjaźń z Nim. Tylko w tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki 

potencjał człowieczeństwa i możemy doświadczyć tego, co jest piękne, i tego, co wyzwala 

(por. Homilia podczas Mszy na początku swego pontyfikatu, 24 kwietnia 2005 r.). Ten, kto 

tego doświadczył nie jest skłonny do rezygnacji za nic w świecie ze swej wiary. 
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Wam drodzy chrzestni powierzone jest ważne zadanie wspierania i dopomagania w dziele 

wychowawczym rodziców, towarzysząc im w przekazywaniu prawd wiary i świadectwa 

wartości Ewangelii, w rozwijaniu tych dzieci w coraz głębszej przyjaźni z Panem. 

Umiejcie zawsze dawać im dobry przykład, poprzez realizowanie cnót chrześcijańskich. 

Nie łatwo ukazywać otwarcie i bez kompromisów to, w co wierzymy, zwłaszcza 

w kontekście, w którym żyjemy, w obliczu społeczeństwa, które często uważa ludzi 

żyjących wiarą w Jezusa za niemodnych i nie na czasie. Na fali tej mentalności, może 

także pośród chrześcijan zaistnieć niebezpieczeństwo rozumienia relacji z Jezusem jako 

czegoś ograniczającego, czegoś utrudniającego samorealizację. „Ciągle na nowo Boga 

postrzega się jako granicę naszej wolności, granicę, którą trzeba usunąć, po to by człowiek 

mógł być całkowicie sobą” („Dzieciństwo Jezusa”, 116). Tak jednak nie jest! Pogląd taki 

wydaje się nic nie rozumieć z relacji z Bogiem, ponieważ w miarę postępowania na drodze 

wiary, rozumiemy jak Jezus realizuje wobec nas wyzwalające działanie Bożej miłości, 

która  pozwala nam wyjść z naszego egoizmu, ze skupienia się na samych sobie, aby nas 

doprowadzić do życia pełnego, w komunii z Bogiem i otwartego na innych. „«Bóg jest 

miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim» (1 J 4, 16). Słowa 

z Pierwszego Listu św. Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary 

chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka 

i jego drogi” (Encyklika Deus caritas est, 1). 

Woda, którą te dzieci zostaną naznaczone w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, zanurzy 

je w to „źródło” życia, jakim jest sam Bóg, który uczyni je swoimi dziećmi. Ziarno 

wlanych przez Boga cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości, ziarno, złożone dziś w ich 

sercach mocą Ducha Świętego, zawsze muszą być karmione Słowem Bożym 

i sakramentami, tak, aby te cnoty chrześcijańskie mogły wzrastać i osiągnąć pełną 
dojrzałość, aż do uczynienia każdego z nich prawdziwym świadkiem Pana. Przyzywając 

nad tymi maleństwami zesłania Ducha Świętego, powierzamy je ochronie Matki Bożej. 

Niech Ona zawsze je strzeże swoją matczyną obecnością i towarzyszy im w każdej chwili 

ich życia. Amen. 

8. „O pięciu skutkach chrztu świętego” - ks. Marek Chmielewski 

Katechizm Kościoła Katolickiego, zgodnie z duchem posoborowej teologii, wskazuje na 5 

zasadniczych skutków sakramentu chrztu, dzięki którym staje się on wydarzeniem 

misteryjnym, wprowadzającym człowieka w chrześcijańską nowość życia. 

Są nimi: uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, wszczepienie w Jezusa 

Chrystusa, wszczepienie w Kościół święty oraz udział w posłannictwie Chrystusa 

i Kościoła (KKK 1213). 

Uwolnienie od grzechu pierworodnego 

Św. Jan Chrzciciel, udzielając chrztu pokuty przez obmycie w wodach Jordanu, zapowiada 

chrzest w Duchu i ogniu (Mt 3, 11). Duch jest obiecanym darem mesjańskim, zaś ogień 
wskazuje na sąd, który aktualizuje się z chwilą przyjścia Mesjasza (J 3, 18-21). Z tego 

względu w nauce św. Pawła, obmycie z pierworodnej winy ma wydźwięk pozytywny. Jest 
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nie tyle wspomnieniem grzechu Adama, co przede wszystkim wskazaniem na nową jakość 
ludzkiej egzystencji. Apostoł pisze bowiem o „obmyciu odradzającym i odnawiającym 

w Duchu Świętym” (Tt 3, 5). Duch Święty w sakramencie chrztu przywraca pierwotną 
niewinność, integruje wewnętrzne rozdarcie człowieka i stwarza nowy ład, czyniąc 

chrześcijanina swoją świątynią (l Kor 3, 16-17; 6, 19). Jest to istotnie nowe narodzenie 

(J 3, 5-7), w wyniku którego powstaje nowe życie i nowe stworzenie (2 Kor 5, 17). Na 

skutek buntu pierwszych ludzi została poważnie zakłócona harmonia człowieka z Bogiem, 

ze sobą i całym Bożym stworzeniem (Rdz 1, 26). Dzięki łasce chrztu ta przepaść została 

pokonana. Natomiast utracone przez grzech pierworodny „obraz i podobieństwo Boże” na 

nowo stały się udziałem ochrzczonego poprzez Chrystusa, który jest „obrazem Boga 

niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia...” (Kol 1, 15). 

Św. Paweł istotę tej prawdy oddaje posługując się analogią do śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa. Zanurzenie w wody chrztu reprezentuje Jego śmierć i pogrzebanie, zaś wyjście 

z wody symbolizuje Jego zmartwychwstanie i zjednoczenie z Nim (Rz 6, 3-4; Kol 2, 12). 

Podobnie liturgia Wigilii Paschalnej, przywołując wydarzenia zbawcze, w cudownym 

przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone widzi analogię do chrztu. Jest to przejście 

z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych mających obietnicę uczestnictwa 

w Królestwie Bożym. 

Nieodłącznym zatem warunkiem nowego życia w Chrystusie jest śmierć grzechowi, czyli 

nawrócenie. Związek chrztu i nawrócenia wyraźnie pojawia się już w popaschalnej 

katechezie Apostołów. Na pytanie tłumów, poruszonych zesłaniem Ducha Świętego, co 

mają czynić, św. Piotr odpowiada: „Nawróćcie się [...] i niech każdy z was ochrzci się 
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha 

Świętego” (Dz 2, 38). 

W chrześcijańskiej ascezie nawrócenie nadal pozostaje warunkiem chrztu, ale jest zarazem 

jego koniecznym następstwem i poniekąd dopełnieniem. W przypadku chrztu dziecka jego 

nawrócenie zastępuje wiara Kościoła i zobowiązanie rodziców naturalnych oraz 

chrzestnych do wychowania nowo ochrzczonego we wierze. Z chwilą dojścia do używania 

rozumu, ochrzczony ma obowiązek dokonać świadomego wyboru Chrystusa i pójścia za 

Nim (naśladowanie Chrystusa). 

Chrzest zatem jako nowe życie implikuje w sposób konieczny życie duchowe, przez które 

należy rozumieć życie w Chrystusie, życie wg Ducha Świętego (VC 93). 

Synostwo Boże 

Następstwem „odradzającego obmycia w Duchu Świętym” jest przywrócenie człowiekowi 

synostwa Bożego i uczestnictwo w życiu Osób Trójcy Przenajświętszej (KKK 1265). Uczy 

o tym Sobór Watykański II, stwierdzając, że ochrzczeni „[...] w chrzcie wiary stali się 
prawdziwie synami Bożymi [...] a przez to rzeczywiście świętymi. Toteż powinni oni 

zachować w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego” (LG 

40). 
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Przywrócenie człowiekowi godności dziecka Bożego, utraconej przez grzech pierworodny, 

i uświęcenie go, wyraża sam obrzęd nałożenia białej szaty podczas sprawowania 

sakramentu chrztu. Symbolizuje ona stan świętości, niewinności i łaski. 

Wskutek chrztu w człowieku zamieszkuje Trójjedyny Bóg (J 14, 23). W posoborowej 

teologii to samoudzielanie się Trójosobowego Boga człowiekowi rozumiane jest jako 

istota łaski uświęcającej (K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, Wwa 1987, 102-106). 

Bóg jako Miłość (1 J 4, 8), czyniąc na nowo człowieka podobnym sobie, pragnie mu się 
udzielać. Chce, aby odrodzony przez chrzest człowiek uczestniczył w szczęściu Boskich 

Osób, dlatego uzdalnia go do uświęcająco-zbawczego dialogu ze Sobą i wyposaża w 

niezbędne do tego usprawnienia, jakimi są: cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości, 

a ponadto dary Ducha Świętego, jako najbardziej proporcjonalne środki do zjednoczenia 

z Bogiem, a zarazem „dynamizmy przeobrażające”. To nadprzyrodzone wyposażenie, 

udzielanie w chwili chrztu, tradycyjnie nazywa się organizmem duchowym (KKK 1266). 

Dzięki temu nadprzyrodzonemu wyposażeniu chrześcijanin otrzymuje zadatek życia 

wiecznego i obietnicę udziału w Królestwie Bożym na prawach dziedzica (Rz 8, 17; 

Ga 3, 29; 4, 7). Zatem już w chwili chrztu człowiek zostaje wezwany i uzdolniony do 

świętości. Mając to na uwadze Sobór Watykański II przypomniał niezmienną naukę 
Kościoła świętego o powszechnym powołaniu wszystkich ochrzczonych do świętości (LG 

39). 

W ten sposób we chrzcie dokonuje się zapoczątkowanie życia duchowego, którego celem 

jest osiągnięcie pełni zjednoczenia dziecka Bożego z Ojcem w majestacie Boskich Osób, 

a więc świętość i doskonałość na miarę Boga Ojca i ze względu na Niego (Mt 5, 48). 

Wszczepienie w Chrystusa 

W ekonomii zbawczej jedyną drogą do Ojca jest Słowo Wcielone – Jezus Chrystus. To 

w Jego imię udzielany jest chrzest jako Bóg-Człowiek „zburzył on rozdzielający nas mur” 

(Ef 2, 14). Przez Niego Bóg pojednał nas z Sobą (2 Kor 5, 18). On jest „obrazem Boga 

niewidzialnego” (Kol 1, 15), a zatem jedynym i najdoskonalszym wzorem aktualizacji 

w sobie przywróconego nam „obrazu i podobieństwa”. Istotnym zatem aspektem chrztu 

jest idea naszego wszczepienia w Chrystusa i wypływającej z tego powinności życia na 

Jego podobieństwo (chrystoformizacja). Prawdę tę na różne sposoby rozwija św. Paweł, 

pisząc m.in. że przez chrzest człowiek jest ukształtowany na Jego podobieństwo (Rz 8, 

29), przyobleka się w Niego (Ga 3, 27) i dzięki temu jako „usynowiony w Synu” wraz 

z Nim będzie miał udział w życiu wiecznym (1 Kor 4,8; Ef 2,6). Wszyscy ochrzczeni 

podlegają temu uchrystusowieniu, aż osiągną pełnię doskonałości (Ef 1, 10; 4, 13). 

Szczytem tego procesu jest integracja z Chrystusem, o której św. Paweł zaświadcza w 

słowach: „Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). 

To całkowite i bezwarunkowe oddanie się Chrystusowi stanowi podstawową konsekrację, 
na bazie której możliwa jest każda inna konsekracja osób w Kościele świętym. Dla 

podkreślenia doniosłości chrztu jako podstawowej konsekracji, w okresie posoborowym 
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wiele rodzin zakonnych odeszło od starodawnego zwyczaju zmiany imienia z chwilą 
przyjęcia do nowicjatu, natomiast zachowuje imię chrzcielne. 

Chrzest wszczepia nas w Chrystusa i daje udział w Jego życiu, kształtuje wedle Niego 

i nadaje nam Jego rysy (SC 6). To ukształtowanie na wzór Chrystusa dokonuje się mocą 
Ducha Świętego, którego On posłał, aby dopełnił w sercach wierzących dzieła odkupienia 

i uświęcenia. Niekiedy mówi się, że Chrystus jest życiem duszy (bł. C. Marmion). Jest nim 

właśnie przez Ducha Świętego, który stale z Chrystusa bierze i nam daje (J 16, 8-15). Jak 

uczy Jan Paweł II, „pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek 

wewnętrzny, czyli «duchowy». [...] Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem Ducha 

Świętego, człowiek wchodzi w «nowość życia», zostaje wprowadzony w Boży 

i nadprzyrodzony jego wymiar” (DeV 58). 

Konsekwencją chrzcielnego wszczepienia w Chrystusa jest zatem życie chrześcijańskie na 

Jego wzór. Wymownym tego symbolem w obrzędzie chrztu jest zapalona świeca – znak 

Zmartwychwstałego Pana, światłości świata. 

Wszczepienie w Kościół święty 

Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest równoznaczne z wszczepieniem w Jego 

Mistyczne Ciało Kościół święty. Podkreśla to św. Paweł pisząc: „Wszyscy bowiem 

w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 12, 13). 

Pogłębienie tej prawdy znajdujemy w nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego: 

„Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony «nie należy już do samego siebie» (1 Kor 6, 

19), ale do Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od tej chwili jest powołany, by 

poddał się innym i służył im we wspólnocie Kościoła, by był «posłuszny i uległy» (Hbr 13, 

17) przełożonym w Kościele, by ich uznawał z szacunkiem i miłością. Z chrztu wynikają 
odpowiedzialność i obowiązki. Ochrzczony posiada równocześnie prawa w Kościele; ma 

prawo do przyjmowania sakramentów, do karmienia się słowem Bożym i korzystania 

z innych pomocy duchowych Kościoła” (KKK 1269). 

Między chrztem a misterium Kościoła zachodzi istotny związek przyczynowo-skutkowy, 

rodzaj sprzężenia zwrotnego. Z woli Chrystusa chrzest udzielany jest w Kościele i przez 

Kościół. Z drugiej strony właśnie przez chrzest Kościół jako społeczność ochrzczonych 

wyznawców Chrystusa buduje się i rozwija. 

Sakrament chrztu wciela w żywy organizm Kościoła, który jako widzialna struktura składa 

się z trzech stanów życia: duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu. Podstawą 
zrodzenia się powołania do każdego z tych stanów jest chrzest w Kościele świętym. 

Otrzymany na chrzecie „charakter sakramentalny” (osobowość sakramentalna) nie tylko 

wiernych uzdalnia czy wręcz konsekruje do sprawowania kultu chrześcijańskiego, ale 

także zobowiązuje do budowania Mistycznego Ciała Chrystusa przez świadectwo życia 

naznaczonego miłością (KKK 1273). 
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Udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła 

Ta konfiguracja do Chrystusa przez chrzest oznacza uczestnictwo w godności Syna 

Bożego, a tym samym udział w Jego potrójnym posłannictwie: kapłańskim, prorockim 

i królewskim (LG 9-15). 

Katechizm Kościoła Katolickiego kładzie akcent na uczestnictwo ochrzczonych 

w kapłańskiej godności i misji Chrystusa. Są oni bowiem „wybranym plemieniem, 

królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym”, 

aby ogłaszać „dzieła potęgi Tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego 

światła” (1 P 2,9; KKK 1268). Chrzest zatem jest podstawą kapłaństwa powszechnego 

wiernych, od którego kapłaństwo urzędowe różni się „istotą a nie stopniem tylko, są sobie 

jednak wzajemnie przyporządkowane, jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób 

uczestniczy w jednym kapłaństwie Chrystusowym” (LG 10). Według nauki Soboru 

Watykańskiego II, wypełniają je współdziałając w ofiarowaniu Eucharystii. „Pełnią też to 

kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo 

życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość” (LG 10). 

Ochrzczeni mają także udział w proroczej funkcji Chrystusa, która zobowiązuje ich do 

tego, aby szerzyli o Nim świadectwo przede wszystkim przez życie wiary i miłości, a także 

„składanie Bogu ofiary chwały”. Szczególnym przejawem funkcji profetycznej 

ochrzczonych jest wielkoduszne przyjmowanie rozmaitych charyzmatów, a także 

posługiwanie nimi dla chwały Bożej i dobra Kościoła świętego” (LG 12). 

Szczególną formą realizacji prorockiego posłannictwa Chrystusa i Kościoła, do którego 

zobowiązuje chrzest, jest ewangelizacja i kształtowana odpowiednio do tego misyjna 

duchowość. Wierność misyjnemu nakazowi, jaki dał Chrystus Kościołowi (Mt 28, 19-20), 

sprawia, że chrzest, jako fundament życia duchowego, jest zarówno darem, jak i zadaniem. 

„Nie ma zatem żadnego członka, który by nie uczestniczył w posłannictwie całego Ciała, 

lecz każdy ma nosić w sercu swoim Jezusa jako świętość, a duchem proroctwa dawać 
świadectwo o Jezusie” (PO 2). 

Przez chrzest. człowiek dostępuje także udziału w królewskiej godności Chrystusa (LG 

26). Ochrzczeni, zwłaszcza świeccy, wynikające z tej godności posłannictwo aktualizują 
przede wszystkim pielęgnując stan „królewskiej wolności”, co wyraża się w samozaparciu 

i odrzucaniu każdego przejawu grzechu w życiu osobistym i społecznym, a także przez 

pokorną i cierpliwą służbę bliźnim, przez którą możliwe staje się uporządkowanie 

skażonego grzechem świata. „W powszechnym zaś wypełnianiu tego zadania świeckim 

przypada szczególnie wybitne miejsce” (LG 36). 

Nikt z tych, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w Chrystusa i Kościół nie może 

wymówić się od pełnienia posłannictwa kapłańskiego, prorockiego i królewskiego, które 

stanowią zasadniczy wymiar duchowości chrztu. 
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Duchowość chrzcielna 

Duchowość chrześcijańska z samej swej istoty jest duchowością chrzcielną. Świadomość 
chrztu winna zatem kształtować postawy chrześcijanina względem Boga, bliźniego, 

samego siebie i całego Bożego stworzenia. W nich ma wyrażać się ta „nowość życia”, 

kształtowana w Kościele świętym na wzór Chrystusa pod tchnieniem Ducha Świętego. 

Ponieważ chrzest na ogół przyjmowany jest w nieświadomości niemowlęctwa, dlatego 

domaga się ciągłego uświadamiania i pogłębiania. Uprzywilejowaną do tego okazją jest 

celebracja Wigilii Paschalnej, podczas której dokonuje się odnowienia przymierza chrztu. 

Każde niedzielne pokropienie wodą święconą na rozpoczęcie Mszy św. także przypomina 

pamiątkę chrztu. Tę samą treść wyraża każdorazowe pobożne przeżegnanie się wodą 
święconą, zwłaszcza podczas wchodzenia do świątyni. 

O dowartościowaniu roli chrztu w chrześcijańskiej duchowości świadczy m.in. pełne 

godności obchodzenie dorocznych imienin (bardziej niż urodzin), powiązane z przeżyciem 

Eucharystii i - jeśli trzeba - przystąpieniem do spowiedzi. Z tym wiąże się konieczność 
poznania daty i miejsca swojego chrztu. 

Przechowywane wśród domowych pamiątek: świeca chrzcielna, biała szata czy inne 

przedmioty mają dla ochrzczonego nie tylko wielką wartość emocjonalną, ale także 

przypominają o godności dziecięctwa Bożego, otrzymanego na chrzcie, a zarazem 

o odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła za łaskę chrztu. 

Jak wielką rolę w duchowości chrześcijańskiej odgrywa chrzest, świadczy postawa Jana 

Pawła II, który podczas I pielgrzymki do Ojczyzny nawiedzając rodzinny kościół 

w Wadowicach (7 VI 1979), zatrzymał się przy chrzcielnicy na modlitwę, a potem 

powiedział: „Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko 

tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do 

chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty 

do Łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła 

w dniu 20 VI 1920 roku”. 

9. Homilia Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego podczas 
Triduum Paschalnego w 1980 roku 

Chrzest jest czymś danym, ale jest równocześnie czymś zadanym. * 

* Homilia wygłoszona w Krościenku podczas Triduum Paschalnego w 1980 roku. Publikujemy za: ks. 

Franciszek Blachnicki Wojciech Danielski, Triduum Paschalne. HOMILIE, Wydawnictwo Światło-

Życie, Kraków 2012. Z taśmy magnetofonowej spisała Irena Kucharska. Dziękujemy Wydawnictwu za 

wyrażenie zgody na publikację w portalu wiara.pl. 

Orędzie, czyli zwiastowanie, czyli Ewangelia, czyli Radosna Nowina o wydarzeniu, 

o fakcie Zmartwychwstania Chrystusa, ogłoszone zostało przed chwilą wśród nas w tę 
Świętą, Wielką Noc w swoisty sposób, w swoistym kontekście. Nie jako wydarzenie 

historyczne, które należy do przeszłości; to nie jest tylko świadectwo o tym, co się kiedyś 
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stało: o pustym grobie, który pozwala wnioskować, że Chrystus zmartwychwstał, z czego 

można z kolei udowodnić, że Ten, który nie pozostał w grobie i zmartwychwstał, musiał 

być Synem Bożym. To byłoby mało, gdybyśmy tylko tak głosili to orędzie. Głosimy to 

orędzie w oprawie całego szeregu znaków, symboli, w całym tym bogactwie Wigilii 

Paschalnej i pytamy: po co cała ta oprawa, po co te wszystkie znaki? Właśnie po to, żeby 

to orędzie zabrzmiało wśród nas w pełni autentycznie jako orędzie o czymś, co trwa, co 

jest teraźniejszością. 

Chrystus, powstawszy z martwych, nie umiera. Chrystus zmartwychwstały żyje, Chrystus 

zmartwychwstał – zmartwychwstał prawdziwie. To jest fakt, to jest rzeczywistość, która 

trwa, która istnieje. Nie trzeba sięgać myślą w przeszłość. Wszystko w liturgii dzisiejszej 

nocy prowadzi nas do teraźniejszości, do rzeczywistości, która teraz trwa i istnieje, 

w której my uczestniczymy. Innymi słowy: zmartwychwstanie Chrystusa jest głoszone 

wśród nas jako sakrament, sakrament paschalny. 

W gruncie rzeczy Kościół zna tylko jeden sakrament, chociaż mówimy o siedmiu 

sakramentach. Od początku w wierze Kościoła istnieje jeden sakrament paschalny. Istnieje 

wiara, że Chrystus zmartwychwstały żyje, że ze zmartwychwstaniem Chrystusa zaistniał 

nowy porządek, zaistniała nowa rzeczywistość, w którą każdy człowiek może się zanurzyć 
swoją egzystencją, Dlatego głoszenie tej rzeczywistości jest nierozdzielne od udzielania 

sakramentu chrztu św. Dlatego też dzisiaj, w ramach tej liturgii, najpierw św. Paweł głosił 

nam tajemnicę chrztu św., a potem dopiero w Ewangelii ogłoszono fakt historycznego 

zmartwychwstania Chrystusa. 

Chrzest, czyli zanurzenie się. Zanurzenie się w wodzie, w takiej czy w innej formie – 

mniej lub bardziej symbolicznej, ostatecznie zredukowanej do minimum, jeżeli chodzi 

o symbol, do polania wodą. Ale istota symbolu jest ta sama: ta, o której mówił św. Paweł 

przed chwilą – zanurzenie. O co chodzi w tym znaku, jaka jest jego istota? 

Znak ten ma nam uświadomić, że trzeba się zanurzyć jak gdyby naszą egzystencją w coś, 
co istnieje niezależnie od nas, poza nami, ale równocześnie dla nas. Tą rzeczywistością jest 

właśnie zmartwychwstanie Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa ogarnia cały świat, 

cały wszechświat, wszystkich ludzi, całą historię, każdego człowieka z osobna. Dlatego 

istnieje ta przedziwna tradycja Kościoła, że każdy człowiek, nawet nie musi to być 
chrześcijanin wierzący, może to być poganin, może to być niewierzący, każdy człowiek 

może przez polanie wodą drugiego człowieka zanurzyć go w rzeczywistości 

zmartwychwstania Chrystusa. Udzielenie chrztu św. jest rzeczą tak łatwą, tak niesłychanie 

prostą, dostępną dla każdego. 

Ażeby jeszcze bardziej podkreślić, że to jest sprawa, która nie ma nic wspólnego z żadną 
ludzką zasługą, z żadnym ludzkim wysiłkiem, powstała ta przedziwna, dla wielu 

zastanawiająca, a może i nie do przyjęcia, praktyka udzielania chrztu niemowlętom, 

dzieciom, które jeszcze z tego nic nie rozumieją. Ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, 

że istnieje ta rzeczywistość, jaką jest zmartwychwstanie Chrystusa i każdy człowiek 

przychodzący na ten świat może być zanurzony w tę rzeczywistość, zetknąć się z nią, bo 
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życie od tej chwili jest życiem w obliczu tej nowej rzeczywistości, tego nowego 

stworzenia, jakim jest Chrystus zmartwychwstały. Ta nowa rzeczywistość bardziej 

przenika wszystko niż powietrze. Egzystencja każdego człowieka nie może się rozgrywać 
już poza tą rzeczywistością. Dlatego mamy chrzest, ten znak ustanowiony przez Chrystusa, 

aby nieustannie rzeczywistość Jego zmartwychwstania stawała się wśród nas obecna 

w znaku, obecna jako wydarzenie w życiu każdego z nas. 

Jeżeli tak jest, jeżeli zmartwychwstanie Chrystusa jest w tym znaczeniu sakramentem, 

misterium, rzeczywistością, która ogarnia wszystko, w którą możemy włączyć swoje życie, 

każde życie, które się poczyna, to pytamy wobec tego o sens odnowy naszego przymierza 

chrztu św. Wiemy, że chrzest jest sakramentem, który można tylko raz jeden przyjąć 
w życiu. Sakrament nie może być powtarzany, bo i po co powtarzać? Zmartwychwstanie 

Chrystusa jest rzeczywistością, która trwa – wystarczy raz jeden człowieka w tę 
rzeczywistość jak gdyby włączyć. Od strony Boga jest to coś nieodwracalnego. A więc raz 

jeden tylko może być chrzest. Jeżeli mówimy o odnowie przymierza chrztu św., co przez 

to chcemy wyrazić? 

Chrzest łączy nas ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Ale, z drugiej strony, chrzest włącza 

nas w pewną rzeczywistość dynamiczną, to znaczy w całe to wydarzenie, które nazywamy 

właśnie Paschą Chrystusa, czyli w Jego przejście przez śmierć do zmartwychwstania. To 

nie jest jakaś rzeczywistość statyczna, nieruchoma, ale rzeczywistość dynamiczna. Właśnie 

to podkreślił św. Paweł w dzisiejszym czytaniu: zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie, 

zanurzenie i wynurzenie, taka jest pełna symbolika chrztu. Otóż właśnie ta dynamika, to 

przejście, ten jakiś ruch, domaga się już naszego współdziałania. Chrzest jest czymś 
danym, ale jest równocześnie czymś zadanym. Chrzest jest czymś otrzymanym w darze, 

bez naszej zasługi. Ale z kolei to, co jest nam dane, domaga się z naszej strony 

współdziałania, współurzeczywistniania. Dlatego rzeczywistość, która nam jest dana we 

chrzcie, domaga się ciągle nowej akceptacji z naszej strony, coraz bardziej świadomej, 

coraz bardziej wolnej, coraz pełniejszej. Na czym to polega? Na tym, że coraz bardziej 

świadomie, coraz bardziej w sposób wolny wchodzimy w to przejście, w tę Paschę, 
w przejście przez śmierć do życia. 

Co to znaczy praktycznie, konkretnie? Śmiercią jest grzech. Śmiercią jest wszelki odruch 

egoizmu, miłości własnej, zamykania się w sobie, spoczywania w sobie. Śmiercią jest 

również wszystko, co w nas jest skutkiem grzechu, co w nas nazywamy starym 

człowiekiem albo człowiekiem cielesnym. Jest w każdym z nas ciążenie w dół, jakaś siła, 

która nas zwraca ku sobie przez postawę używania, spoczywania w sobie: człowiek 

cielesny, człowiek zmysłowy, człowiek stary w nas. Otóż tej tendencji musimy ciągle 

przeciwstawiać inną tendencję: życie według ducha. Człowiek duchowy, człowiek nowy to 

ten, który kieruje się nowym przykazaniem, przykazaniem miłości, przykazaniem dawania 

siebie, służby bezinteresownej, który stara się żyć tak, jak żyje Chrystus. Teolodzy nazwali 

to proegzystencją, to znaczy życie dla – dla kogoś, życie w akcie dawania życia Bogu 

Ojcu, ludziom wszystkim, swoim braciom. Dawanie, służba, miłość, nowe życie, nowe 

przykazanie, nowa zupełnie tendencja, nowa dynamika naszego życia, której źródłem jest 
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Duch Święty w nas. Otóż ciągle musimy dokonywać tego przejścia, ciągle musimy 

zadawać śmierć człowiekowi cielesnemu, staremu człowiekowi. Ciągle musimy 

przechodzić do nowego życia, coraz bardziej chodzić w Duchu, coraz bardziej żyć nowym 

życiem. 

To znaczy, że rzeczywistość Paschy Chrystusa, Jego przejścia przez śmierć do 

zmartwychwstania, staje się coraz bardziej naszym życiem. Wchodzimy w rytm życia, 

który cechuje się przejściem ze śmierci do nowego życia, czyli przejściem od egoizmu do 

miłości agape, która polega na dawaniu siebie, na życiu w Duchu. I w tym znaczeniu 

chrzest jest czymś zadanym. Jest to najpierw dane, dlatego że już Chrystus dokonał tego 

przejścia i w Nim jest moc dla nas, że możemy to samo zrobić dzięki Niemu, bo sami 

z siebie nie bylibyśmy do tego zdolni. Z Niego płynie moc, czyli Jego Duch dla nas 

posłany. Ale z naszej strony jest potrzebny świadomy wysiłek, wysiłek woli. Ciągle na 

nowo musimy sobie uświadamiać to zadanie, ten obowiązek, który wynika z naszego 

chrztu świętego. Ta rzeczywistość obiektywna domaga się naszego 

współurzeczywistniania, domaga się naszej akceptacji, coraz bardziej świadomej, coraz 

bardziej wolnej. Dlatego mówimy o odnowie chrztu, odnowie zobowiązań naszego chrztu, 

odnowie przymierza naszego chrztu. 

Co roku wzywa nas Kościół do tego właśnie w tę Świętą Noc. Nie miałoby sensu 

gromadzenie się po to, żeby wspominać odległe historyczne wydarzenia, że kiedyś tam 

dokonało się zmartwychwstanie Chrystusa. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby 

chrześcijanie na nowo dokonali tego przejścia, na nowo uświadomili sobie to wezwanie, 

które zawarte jest ciągle obiektywnie w rzeczywistości ich chrztu św. Dlatego w tę Noc 

Paschalną chrześcijanie na całym świecie odnawiają Chrzest, swoje przymierze chrztu 

świętego. W różnych momentach życia się to dokonuje. 

Niektórzy z was dzisiaj w szczególny sposób są przygotowani do odnowy chrztu poprzez 

całą drogę deuterokatechumenatu: poprzez ewangelizację, oazę pierwszego stopnia, cały 

pierwszy rok pracy, poprzez kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej, poprzez oazę drugiego 

stopnia, poprzez pracę w grupach deuterokatechumenalnych w ciągu roku – rzeczywistość 
nowego życia, nowego człowieka, coraz wyraźniej stawała przed wami. Dzisiaj, na 

zakończenie tego etapu formacji, trzeba znów, ale w sposób bardziej świadomy, w sposób 

bardziej dobrowolny, przyjąć dar nowego życia. Na tym polega szczególność tego 

dzisiejszego odnowienia naszego przymierza chrztu świętego. 

Z pewnością nie po raz ostatni. Bo ostatni raz będziemy odnawiali swój chrzest w chwili 

naszej śmierci. Śmierć chrześcijańska powinna być tym ostatecznym naszym zanurzeniem 

się w śmierć Chrystusa po to, żeby z Nim przejść do życia wiecznego, do udziału w Jego 

zmartwychwstaniu. Ale żeby kiedyś przeżyć swoją śmierć tak, jak ją przeżył Chrystus na 

krzyżu: jako akt miłości, oddania siebie, musimy się przygotować przez całe swoje życie. 

Wtedy śmierć Chrystusa dla nas też stanie się źródłem życia. Wtedy i z naszej śmierci 

tryskać będzie życie dzięki temu, że będzie ona w pełni wszczepiona w śmierć Chrystusa 

w konsekwencji naszego chrztu świętego. 
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W ten sposób przygotowani, przygotowani szczególnie przez bogactwo liturgii dzisiejszej 

Nocy, chcemy teraz przystąpić do odnowienia zobowiązań przymierza naszego chrztu św. 

Chcemy wyrzec się uroczyście starego człowieka i szatana, który ciągle inspiruje w nas 

poczynania starego człowieka, i chcemy na nowo zwrócić się do Chrystusa, wyznając 

wiarę w Niego. Chcemy na nowo z Nim się zjednoczyć dzisiaj w Eucharystii z tą 
świadomością, że przyjmujemy Chrystusa zmartwychwstałego, również w znaku 

sakramentalnym. Dzięki temu ta Noc dzisiejsza stanie się naszym duchowym 

zmartwychwstaniem z Chrystusem. Nie będzie ona wspominaniem tylko wydarzeń 

minionych, ale będzie naszym uczestnictwem w rzeczywistości zmartwychwstania 

Chrystusa, która trwa jako sakrament paschalny, jako rzeczywistość przez wiarę dostępna 

dla nas, w którą coraz bardziej musimy się zanurzać całym swoim życiem. 

Dokonam teraz poświęcenia wody, która przypomni nam nasz chrzest święty, a potem 

zapalimy nasze świece od Paschału na znak, że jest w nas światło wiary otrzymanej na 

chrzcie świętym i odnowimy nasze przymierze chrztu świętego. 
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