Czym jest sakrament Chrztu świętego?
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i narodzeniem do życia w Jezusie
Chrystusie. Sakrament ten jest konieczny do zbawienia człowieka, jak i też Kościół, którego stajemy się
członkami poprzez Chrzest. Chrzest uwalnia człowieka od grzechów (pierworodnego, jak i osobistych
grzechów), odradza go jako dziecko Boże i włącza właśnie do Kościoła. Bez Chrztu świętego, dana osoba nie
może przyjmować pozostałych sakrametnów.
W jaki sposób i kto może chrzcić?
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, kapłan i diakon. W razie konieczności, i tylko w takim wypadku,
ochrzcić może każda osoba – nawet nieochrzczona – mająca wymaganą intencję, tzn. chcąca uczynić to, co
czyni Kościół udzielając Chrztu św.
Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu osoby chrzczonej w wodzie lub polaniu wodą głowy z
równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej słowami: ”Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna i Ducha
Świętego.”
Kto może zostać ojcem lub matką chrzestną?
Do przyjęcia zadania chrestnego może być dopuszczony ten, kto:
1/ jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest lub rodziców dziecka, lub jego prawowitego opiekuna i
posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2/ ukończył szesnaście lat;
3/ jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Komunii Świętej oraz prowadzi życie zgodne z
wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4/ jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5/ nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Czy dozwolona jest obecność dwóch ojców lub dwóch matek chrzestnych?
Nie. Dozwolona jest obecność tylko jednego ojca chrzestnego lub matki chrzestnej, albo jednocześnie ojca i
matki chrzestnych.
Osoba ochrzczona, ale nie będąca członkiem Kościoła katolickiego, może być dopuszczona tylko razem z
chrzestnym katolikiem. W tym przypadku, jest nie jest ona chrzestnym/-ą, a jedynie świadkiem chrztu.
Chrzest krwi. Chrzest pragnienia.
Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy
chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa. Jeśli zaś chodzi o tych, 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. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest
pragnienia, przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem.
Często zadawane pytania?
1. Otrzymałem chrzest w kościele protestanckim. Czy mój chrzest jest ważny?
Obojętnie w jakim kościele chrzest został przyjęty, każdy chrzest jest ważny, jeśli odbył się on poprzez
zanurzenie w wodzie lub polanie wodą głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej słowami:
”Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.”
2. Nigdy nie otrzymałem/-am sakramentu Chrztu świętego. Co teraz?
Należy skontaktować się z księdzem w parafii, aby zapisać się na specjalny Program Katechetyczny
(R.C.I.A.), który przygotowuje m.in. do sakramentu Chrztu św, Zwykle ten program rozpoczyna się
jesienią i kończy się w Okresie Wielkanocnym.

