
OcZysZcZająca wOda

(Chrzest)

Dzwon na wieży wybił czwartą po południu, 
gdy ojciec chrzestny i matka chrzestna weszli 

do środka z noworodkiem. Wujek Jan prowadził 
do chrzcielnicy małego oddzielnego pomieszczenia 
w kościele. Kilka chwil później wszedł proboszcz i ser-
decznie przywitał rodzinę. Następnie nałożył lnianą 
komżę i stułę.
– Zanim zaczniemy – powiedział – zamierzam po-
prosić matkę chrzestną o rozpięcie ubranka dziecka 
na pleckach. Za chwile nakreślę olejkiem krzyż 
na piersi i plecach dziecka.

Rodzice chrzestni stanęli tam, gdzie ich popro-
szono i rozpoczęła się ceremonia. Tomek i jego siostra 
stali z boku chrzcielnicy ze swoim wujkiem. Wyglą-
dali na bardzo zainteresowanych!
– Jakie imię otrzyma dziecko? – zapytał duchowny.
– Mateusz – odpowiedział ojciec dziecka.

Zwracając się do dziecka, kapłan powiedział:
– Mateuszu, o co prosisz Boga?

Mateusz jednak spał w najlepsze. Rodzice chrzestni 
odpowiedzieli za niego. Powiedzieli:
– Wiarę.
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– Do czego doprowadzi cię wiara?
A rodzice chrzestni odpowiedzieli:

– Do życia wiecznego.
Oczywiście niemowlęta nie potrafią odpowiedzieć 

na żadne pytania, dlatego właśnie są przy nim obecni 
rodzice chrzestni. Mówią za dziecko i wiedzą, że ich 
obowiązkiem jest opieka nad dzieckiem chrzestnym 
i wychowanie go na dobrego katolika.

Kilka chwil później ksiądz zaczyna czytać modli-
twy, dzieci widzą, jak sięga po małe pudełko na stole. 
Wyjmuje z niego odrobinę czegoś i nakłada to na język 
niemowlęcia.
– Co to jest? – szepcze Ania.
– Sól – mówi wujek Jan – widzisz, sól jest używana 
do konserwowania mięsa i innych rodzajów jedze-
nia. Ksiądz modli się, by ta poświęcona sól zachowała 
duszę dziecka i uczyniła ją na zawsze dobrą.

Następnie ksiądz uczynił znak krzyża olejem 
na piersi i pleckach niemowlęcia.
– To poświęcony olej – powiedział wujek Jan. Ludzie 
używają różnych rodzajów olejów, by przyniosły im 
lekkość, siłę i wygodę. Olej wlewany jest do lampy 
i powoduje, że świeci. Biegacze nacierają swoje mię-
śnie specjalnym olejem, zanim wezmą udział w biegu, 
i dzięki temu ich mięśnie zyskują siłę. Jak wiecie, oliwa 
używana jest, by przynieść pociechę chorym.
– Używając poświęconego oleju, Kościół stara się po-
kazać nam, że dusza otrzymuje światło i pociechę.
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Ksiądz czytał modlitwy dalej, a potem przerwał, by 
zadać trzy pytania:
– Czy odrzucasz Szatana?

Rodzice chrzestni odpowiedzieli:
– Odrzucam go.
– I wszystkie jego dzieła?
– Odrzucam je.
– I cały jego przepych?
– Odrzucam go.
– Och, wujku, co to znaczy „odrzucić Szatana”? – spy-
tała Ania.
– To znaczy „Czy odwracasz się od diabła?”. Rodzice 
chrzestni czynią obietnicę za dziecko, że odwróci się 
od diabła i wszystkich jego dzieł.

Następnie dzieci usłyszały, jak ksiądz pyta:
– Mateuszu, czy chcesz przyjąć chrzest?

A rodzice chrzestni odpowiadają za niego:
– Tak.
– Patrzcie teraz uważnie – powiedział wujek Jan – 
ksiądz zaraz ochrzci dziecko.

Matka chrzestna podeszła do chrzcielnicy, trzyma-
jąc nad nią głowę dziecka. Ojciec chrzestny podszedł 
do niej i położył swoją rękę na dziecku, jak poinstru-
ował go ksiądz.

Następnie kapłan zanurzył małą skorupkę 
w chrzcielnicy, napełnił ją wodą święconą i wylał tę 
wodę na głowę dziecka.

Podczas polewania wodą mówił następujące słowa, 
ostrożnie i wyraźnie:


