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Twoi rodzice i chrzestni pragnęli, abyś został 
ukochanym dzieckiem Pana Boga. Dlatego przy-
nieśli cię jako niemowlę do kościoła i poprosi-
li o chrzest. Obiecali, że wychowają cię w wierze 
Kościoła. W czasie twojego chrztu wyrzekli się zła 
i wyznali wiarę.

Teraz ty sam możesz wyrzec się zła i wyznać wia-
rę. Wyznanie wiary oznacza, że człowiek całkowicie 
ufa Bogu. Pragnie, aby prowadził go Duch Święty. 
Przyjmuje zbawienie od Pana Jezusa w Kościele.

43 Jesteśmy 
dziećmi Bożymi
Chrzest święty

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.
Ewangelia według świętego Marka 16, 16a

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 80, 81 i 82.

Jeśli ktoś pozna Pana Jezusa dopiero jako dorosły i zapragnie się ochrzcić, wtedy gdy 
przyjmuje chrzest, Pan Bóg gładzi wszystkie jego grzechy.

Przez chrzest Bóg obdarza nas łaską uświęcającą, czyli leczy nas z grzechu i czyni dzieć-
mi Bożymi. Łaska jest pomocą, byśmy stawali się świętymi.

PRZecZyTaJmy RaZem!
O chrzcie

Każde dziecko jest ochrzczone, ale kto pamięta 
swój chrzest? Nikt nie pamięta, tak jak nikt nie 
pamięta, kiedy pierwszy raz pocałowała go mamu-
sia. Pewna dziewczynka powiedziała:

– Pamiętam, kiedy mamusia pocałowała mnie 
ostatni raz. Było to w piątek, kiedy wróciłam ze 
szkoły. Wtedy powiedziała mi: „Jaki ty masz zmar-
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Przez chrzest Pan Bóg uczynił cię swoim dzieckiem i wprowadził do swojej ro-
dziny, czyli do Kościoła. Wtedy każdy otrzymał łaskę uświęcającą oraz duchowy 
znak – znamię przynależności do Pana Jezusa. Tego znaku nic nie wymaże, dlatego 
chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu. Dopiero po chrzcie można przyjmować inne 
sakramenty.

Łaska uświęcająca uwalnia nas od grzechu i czyni nasze życie świętym.

moDLITwa
Podziękuj Panu Jezusowi za Jego wielką miłość i za dar chrztu.

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

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 3. na s. 82.

znięty nos!”. Ale nie pamiętam, kiedy pocałowała 
mnie pierwszy raz.

Nikt nie pamięta, jaka była pogoda w czasie 
chrztu. Może padał deszcz i chciał wszystkich 
ochrzcić. Może padał śnieg i leciały płatki śniegu 
jak gołębie z nieba. Kiedyś chrzciłem dziewczynkę 
w czasie burzy między jednym a drugim pioru-
nem. Jestem ciekawy, co z niej wyrosło? Ochrzczo-
na pomiędzy piorunami.

Chrzest jest wielką radością. Cieszą się rodzi-
ce, że mogą dziecko pokazać w kościele. Cieszy 
się ksiądz, że będzie mógł to dziecko uczyć reli-
gii. Cieszą się chrzestni. Cieszy się Jezus, że będzie 
miał kogoś, kto będzie się uczył Go naśladować.

Co to znaczy być ochrzczonym? To znaczy być 
uczniem Pana Jezusa i starać się postępować tak 
jak Jezus. Trzeba walczyć z każdym grzechem, 
czynić zawsze wiele dobra, być najpierw dobrym 
maluchem, potem dobrym średniakiem, dobrym 
starszakiem, dobrym uczniem, dobrym kawale-
rem, dobrą panną, dobrą mamusią, dobrą babcią, 
dobrym tatusiem i porządnym dziadkiem.

ks. Jan Twardowski, Nowy zeszyt w kratkę 
(fragmenty)


