Chrzest
Nazwa: od greckiego słowa "baptizein",
oznaczającego zanurzenie
Zapowiedzi w Starym Testamencie:
woda - żródłem życia i płodności

symbol Arki Noego zbawienie przez chrzest

przejście
przez Morze Czerwone wyzwolenie,
jakie dokonuje się przez chrzest

przejście przez Jordan,
jako dar
Ziemi Obiecanej
- obraz życia wiecznego

Nowy Testament

Chrystus rozpoczyna
publiczne życie
od przyjęcia chrztu
z rąk Jana Chrzciciela
Jezus nakazuje Apostołom:
"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. " (Mt 28, 19-20)

KREW I WODA,
które wypłynęły
z przebitego boku
ukrzyżowanego Jezusa
to zapowiedź chrztu i Eucharystii
Przez chrzest każdy wierzący
ma udział w śmierci Jezusa z Nim pogrzebany, z Nim
zmartwychwstaje

Celebracja
Znak Krzyża

Woda chrzcielna

wyciska pieczęc Chrystusa
i oznacza łaskę odkupienia

Kościół prosi Boga, aby wszyscy,
którzy zostaną w niej ochrzczeni
"narodzili się z wody i Ducha" (J 3,5)

Formuła trynitarna

Namaszczenie
Krzyżmem Świętym

N, ja ciebie chrzczę,
w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego

Biała szata
ochrzczony
"przyoblekł się
w Chrystusa" (Ga 3, 27)

wszczepienie w Chrystusa, który
jest namaszczony jako kapłan,
prorok i król

Świeca zapalona
od paschału

ochrzczeni są w Chrystusie
"światłem świata" (Mt 5,14)

Kto może przyjąć chrzest?
Każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony

Kto może ochrzcić?

Zwyczajny szafarz
to biskup, prezbiter i diakon,
w razie konieczności - każdy, nawet
nieochrzczony,
kto ma wymaganą intencję,
wypowie formułę trynitarną

Skutki chrztu
odpuszcza wszystkie grzechy,
grzech pierworodny
i wszystkie grzechy osobiste,
a także wszelkie kary za grzech

nowe narodzenie
w Duchu Świętym

ochrzczony otrzymuje
niezatarte, duchowe znamię

zobowiązanie do
wyznawania przed ludźmi
wiary, otrzymanej od Boga za
pośrednictwem Kościoła"

czyni członkami Ciała Chrystusa

Trójca Święta
daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę
usprawiedliwienia, która:
- uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim
nadziei i miłowania Go;
- daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem
Ducha Świętego pośrednictwem Jego darów;
- pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne.

