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Dawno temu, gdy byłeś jeszcze mały,
rodzice przynieśli Cię do kościoła

by Cię ochrzcić.

Wybrali dla Ciebie
imię...........  

Razem z rodzicami byli 
obecni przy Tobie twoi 

rodzice chrzestni.
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Ten ważny
moment 

odbył się 
przy chrzcielnicy, 

gdzie przechowuje się 
wodę święconą.
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Kapłan polewając Twoją główkę wodą święconą uczynił znak 
krzyża i powiedział następujące słowa:

„ ... Ja Ciebie chrzczę 

w imię Ojca

i Syna

i Ducha Świętego”
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Od tej pory rozpoczęła się 
Twoja przygoda z Panem Jezusem.

W Twoim życiu nastąpiła 
bardzo ważna zmiana.

Bóg Ojciec
Syn Boży 

i Duch Święty
zamieszkali 

w Twoim sercu.
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Twoje serce stało się czyste.

Grzech
pierworodny

Pan Jezus oczyścił je
z grzechu pierworodnego
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Otrzymałeś wspaniały dar – życie Boże.

Dar ten nazywany jest łaską uświęcającą

ŻYCIE BOŻE 
W NAS
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Bóg zamieszkał w Twoim sercu
i uczynił Cię swoim dzieckiem,

bo bardzo Cię kocha
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Na znak, że stałeś się 

Dzieckiem Boga,

kapłan założył Ci białą szatę.
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Potem rodzice zapalili 
świecę od Paschału, 

który przypomina Pana 
Jezusa.

Ta zapalona świeca 
oznacza,że od chwili chrztu
chcemy naśladować Pana 

Jezusa i być dobrymi 
Dziećmi Boga
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Od tej pory należysz do

którą tworzą wszyscy ludzie ochrzczeni.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Pan Jezus zasiał w Twoim sercu małe ziarenko.

To ziarenko – to 

Dzięki niej potrafisz 
wierzyć w Boga, być 
blisko Niego,ufać Mu.

*
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Widziałeś na pewno ziarenko. 
Z małego ziarenka wyrasta piękne duże

*
Zauważ, że 
na drzewie 
są owoce.
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Zanim jednak urośnie drzewo i wyda owoce, ziarenko trzeba
posadzić w ziemi, podlewać.
Potrzebuje ono słońca, powietrza. 

Trzeba przycinać gałązki 
rosnącego drzewka.

Jednym słowem należy o nie 
dbać. 
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Podobnie jest z „ziarenkiem” wiary.
Trzeba je pielęgnować, by mogło się rozwinąć.
Zobacz, w jaki sposób robią to dzieci ... 
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Wiara dzieci staje się
coraz większa, 

bardziej mocniejsza 
i piękniejsza.
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Radość
Pokój

Miłość

Szczęście Silna 
wola

Dobre
uczynki

... ?Bliskość 
Jezusa
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Jak nazywa się miejsce,
w którym przechowywana 

jest woda chrzcielna? 
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Kapłan udzielając Ci chrztu wypowiedział słowa:

***************************
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Pan Jezus oczyścił Twoje serce
z ........................................
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Od momentu chrztu jesteś
dzieckiem ....................

I wraz z innymi ochrzczonymi ludźmi należysz
do Rodziny............................
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Otrzymałeś na chrzcie piękny dar
– łaskę.............................

ŻYCIE
BOŻE
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*

To maleńkie ziarenko w Twoim sercu
to łaska...................................
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Aby wiara moja była coraz piękniejsza
i mocniejsza

będę...............................................................

Modlił się
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za dary, które otrzymałeś na chrzcie

JEZUSOWI
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ZA TO, ŻE
przekazali Ci to, 
co najpiękniejsze

- ochrzcili Cię
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Za to,że
pomagają Twoim rodzicom 
wychowywać Cię w wierze
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• Podręcznik dla klasy II szkoły podstawowej
„Bliscy sercu Jezusa” pod redakcją ks. Jana Szpeta i Danuty
Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2003,

• Podręcznik do religii dla klasy III „Bóg z nami”, opracował 
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