
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 

Rodzina gromadzi się wokół stołu ze świecami (mogą być gromnice lub świece 
chrzcielne dzieci) 

Przewodniczący liturgii mówi:  
Każdego roku, w noc zmartwychwstania Chrystusa, wszyscy jego uczniowie 
odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne. Gdy przyjmowaliśmy sakrament 
chrztu, zapłonęło dla nas światło wiary w Jezusa Chrystusa, który wybawił nas 
z niewoli grzechu i śmierci. Znakiem tego światła wiary jest płomień świec, 
które teraz zapalimy. 
  
Wszyscy powstają i zapalają swoje świece, trzymają je aż do końca obrzędu 
odnowienia przyrzeczeń chrztu. 

Przewodniczący liturgii:  
W sakramencie chrztu zostaliśmy pogrzebani razem z Chrystusem w Jego 
śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Odnówmy więc tutaj, w 
naszej rodzinie, przyrzeczenia chrztu świętego, który sprawił, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi.   
  
Najlepiej, jeśli obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych prowadzą wspólnie 
ojciec i matka. Jeśli jest to niemożliwe, może to zrobić jedno z rodziców lub ktoś 
inny spośród dorosłych. Ważnym znakiem jest tutaj płonąca świeca. Ojciec i 
matka, trzymając w ręce zapaloną świecę mówią wspólnie:   
A zatem pytamy samych siebie i każdego z was: 

Ojciec i matka: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?  
Wszyscy: Wyrzekam się.  
Ojciec i matka: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie 
grzech nie opanował? 
Wszyscy: Wyrzekam się.  
Ojciec i matka: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą 
grzechu?  
Wszyscy: Wyrzekam się.  
Ojciec i matka: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi?  



Wszyscy: Wierzę.  
Ojciec i matka: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a 
naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, 
który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?   
Wszyscy: Wierzę.  
Ojciec i matka: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie 
wieczne? 
Wszyscy: Wierzę.  
Ojciec i matka: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam 
odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu 
Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.  
 W. Amen.  
Jeśli mamy do dyspozycji wodę święconą, wszyscy, po kolei, zanurzają swoją 
prawą dłoń w wodzie i w ciszy kreślą nią znak krzyża na swoim ciele. Gasi się 
świece. 
  
MODLITWA PAŃSKA I ZNAK POKOJU  
  
Przewodniczący liturgii mówi: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, 
dlatego ośmielamy się mówić:  
  
Wszyscy (z wzniesionymi rękami) odmawiają modlitwę: 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie:  święć się imię Twoje,  przyjdź Królestwo 
Twoje,  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj.  I odpuść nam nasze winy,  jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom.  I nie wódź nas na pokuszenie,  ale nas 
zbaw ode złego.  
  
Następnie przewodniczący mówi: Przekażmy sobie znak pokoju  
Wszyscy poprzez gest życzliwości przekazują sobie pokój.   
KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA  
  
Przewodniczący liturgii mówi: 



Nie mogąc uczestniczyć we Mszy świętej nocy zmartwychwstania Pańskiego, 
pragniemy przyjąć Chrystusa w Komunii świętej duchowej. Zjednoczmy się z 
Nim przez modlitwę i prośmy, aby przychodził do nas i dawał nam nowe życie:  
  
Przewodniczący powoli czyta tekst modlitwy Ojca Świętego Franciszka, a 
wszyscy łączą się ze słowami modlitwy:  
  
Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, 
uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w 
sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie 
w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z 
sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój 
Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość 
ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, 
Ciebie miłuję.  

Wszyscy przez chwilę milczenia jednoczą się z Chrystusem. 

Przewodniczący liturgii mówi: Niech nas Bóg błogosławi, strzeże od zła 
wszelkiego i doprowadzi do życia wiecznego. Alleluja, Alleluja  
Wszyscy czynią znak krzyża i odpowiadają. Amen. Alleluja, Alleluja  


