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Dlaczego chrześcijanie
przyjmują chrzest?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Przez Twoje zmartwychwstanie pokonałeś śmierć.
Przez nasz chrzest zbudowałeś także most nad
śmiercią. Stąpamy po nim, idąc w kierunku życia,
które nie ma końca.
Amen.

BIBLIA

Dz 2, 38

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.
Chwila ciszy.

Nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Wtedy otrzymacie
dar Ducha Świętego.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

194

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

DYSKUSJA

Co to jest chrzest?

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do
Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem. [1213-1216, 1276-1278]
Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą
dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem
Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu,
wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich
osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać
do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem,
człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak”. Podczas chrztu
dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.

1. Dlaczego chrzest jest tak ważny? Co się przez niego dzieje?

Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!

2. Dlaczego chrzest wymaga ludzkiego „Tak”? Co to znaczy,
jeśli rodzice wypowiadają je w imieniu swojego dziecka?

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

3. Czy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma sens?

WYZWANIE

Papież Franciszek nazywa chrzest „dowodem osobistym” chrześcijanina. Zaprasza każdego, aby utrwalił sobie w pamięci datę swojego
chrztu i każdego roku – nawet w ciszy – dziękował za ten dar.

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.
#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

4. Jak możecie świadczyć, że jesteście ochrzczonymi ludźmi?

Zapytajcie swoich rodziców lub osoby, które były świadkami
waszego chrztu, kiedy to było. Spytajcie, dlaczego was ochrzczono.
Podzielcie się swoimi odkryciami na kolejnym spotkaniu.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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