Po rozpoczęciu Mszy św.:

Kapłan zwraca się do rodziców dzieci:
- Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice dzieci (w kolejności, tak jak stoją) podają imię lub imiona dzieci na głos:
- np. Joanna Karolina.
Kapłan:
- O co prosicie Kościół św. dla waszych dzieci?
Rodzice dziecka:
- O chrzest.
Kapłan:
- Prosząc o chrzest dla Waszych dzieci przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich
w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył
Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice dziecka:
- Jesteśmy świadomi.
Kapłan:
- A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tch dzieci w
wypełnianiu ich obowiązku?
Rodzice chrzestni:
- Jesteśmy gotowi.
Kapłan:
- Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w
imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym
znakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice i chrzestni.
kapłan podchodzi i kreśli na czole każdego dziecka znak krzyża. Potem to samo czynią rodzice
i chrzestni.
Dalej Msza święta przebiega jak zwykle, aż do Ewangelii lub kazania (homilii). Po tej części
Mszy św. następuje obrzęd chrztu świętego.
Matka chrzestna przygotowuje białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną i trzymają do
czasu, kiedy nastąpi wezwanie do nałożenia białej szaty i zapalenia świecy.
Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu i kładzie rękę na dziecku. Następnie odmawia
modlitwę poświęcenia wody i dalej...

Kapłan:
Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej
przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować
je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić
ich ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego
zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę
w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest.
- Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i chrzestni:
- Wyrzekamy się.
Kapłan:
- Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie
opanował?

Rodzice i chrzestni:
- Wyrzekamy się.
Kapłan:
- Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice i chrzestni:
- Wyrzekamy się.
Kapłan:
- Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i chrzestni:
- Wierzymy.
Kapłan:
- Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z
martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i chrzestni:
- Wierzymy.
Kapłan:
- - Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie
Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i chrzestni:
- Wierzymy.
Kapłan:
- Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą,
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rodzice i chrzestni oraz wszyscy w kościele:
- Amen.
Rodzice ściągają nakrycie głowy dziecka
Kapłan:
- Czy chcecie, aby (imię/ona dziecka) otrzymał/a chrzest w wierze Kościoła,
którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni:
- Chcemy.
Kapłan polewa główkę dziecka wodą i wypowiada formułę chrztu św.:
- (imię/ona dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy odmwaiają:
- Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz,
zawsze i na wieki wieków. Amen.

Kapłan odmawia modlitwę i namaszcza Krzyżmem św. dziecko na szczycie głowy.
Teraz rodzice mogą nałożyć nakrycie głowy dziecka.
Potem dziecko otrzymuje białą szatę, którą podaje księdzu matka chrzestna. Przed
nałożeniem szaty
kapłan mówi:
- Drogie dzieci, stałyście się nowym stworzeniem i przyoblekłyście się w Chrystusa,
dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają wam
zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.
Wszyscy:
- Amen.
Przed zapaleniem świecy, kapłan mówi:
Kapłan:

- Przyjmijcie światło Chrystusa.
Następnie ojciec chrzestny zapala świecę od paschału (lub kapłan zapala świecę i przekazuje
ojcu chrzestnemu).
Potem kapłan mówi:
- Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci,
oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w
wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w
niebie.
I jeszcze dodaje aklamację:
- Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w
Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Potem następuje dalszy przebieg Mszy św.

