
Chrzest osób dorosłych 

 

Sakrament jest najpewniejszym sposobem działania Pana Boga i przyjęcia Jego łaski. Sakra-

ment chrztu świętego jest bramą otwierającą dostęp do wszystkich innych sakramentów. Przez 

chrzest wierzący zostają uwolnieni od grzechów, odrodzeni jako dzieci Boże, obdarzeni życiem 

Trójcy Świętej, zostają włączeni we wspólnotę Kościoła i zaczynają uczestniczyć w jego po-

słannictwie. 

 

Głównym znakiem sakramentu chrztu świętego jest zanurzenie w wodzie chrzcielnej (obecnie 

najczęściej polanie wodą). Chrzcić (gr. baptizein) oznacza: zanurzać. Zanurzenie w wodzie jest 

znakiem zanurzenia w życiu Trójcy Świętej. Jest też symbolem udziału w śmierci Chrystusa, z 

której przez zmartwychwstanie z Nim, ochrzczony rodzi się jako nowy człowiek. 

 

Katechumenat na Służewie 

 

Katechumenat to czas przygotowania się do chrztu św. 

 

W katechumenacie kandydaci słuchają słowa Bożego (Pismo święte), poznają podstawowe 

prawdy wiary (Katechizm Kościoła Katolickiego), uczą się modlitwy, uczestniczą w liturgii i 

poznają wspólnotę Kościoła. Niezbędną częścią przygotowań do sakramentów jest uczestnic-

two w dwóch weekendowych dniach skupienia w domu rekolekcyjnym: w Adwencie i w Wiel-

kim Poście. 

 

Katechumeni to osoby dorosłe, przygotowujące się do chrztu św.  

 

Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski katechumenat powinien trwać przynajmniej rok, a może 

trwać też kilka lat. Katechumenat jest podzielony na etapy i każdy z nich kończy się specjalnym 

obrzędem. Zwieńczeniem katechumenalnej drogi jest liturgia Wielkiej Nocy, podczas której 

kandydat przyjmuje jednocześnie trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. 

 

Przygotowanie do chrztu św. to przejście razem pewnej drogi. 

 

Celem tej drogi jest zaangażowanie się w poznanie Pana Boga i autentyczne życie we wspól-

nocie Kościoła. Aby tę drogę przejść, trzeba przewodnika i osób towarzyszących ze wspólnoty 

Kościoła. Dlatego w spotkaniach katechumenatu, oprócz duszpasterza, uczestniczy grupa osób 

ochrzczonych, o ugruntowanej już wierze, tzw. gwarantów. Towarzyszą oni katechumenom 

przez dzielenie się swoim doświadczeniem wiary i życia z Panem Bogiem. Kandydat do chrztu 

św. może i powinien korzystać z indywidualnych spotkań z wybranym lub przydzielonym mu 

gwarantem i z duszpasterzem. 

 

W przygotowaniach do chrztu św., oprócz gwarantów, kandydatom mogą towarzyszyć ich cy-

wilni współmałżonkowie, narzeczeni i wybrani już rodzice chrzestni. Przez świadectwo wiary, 

wspólną modlitwę i pokutę mogą wydatnie pomóc katechumenom w ich dojrzewaniu do peł-

nego uczestnictwa w życiu chrześcijańskim. 

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej osób dorosłych 

 

– możliwe jest również w ramach katechumenatu. Na tych samych zasadach. Przyjęcie przez 

nich, po raz pierwszy, Komunii świętej ma wtedy miejsce w Wielki Czwartek, podczas Mszy 

Wieczerzy Pańskiej. 



Terminarz katechumenatu na Służewie 2022/2023 

Pragnący przygotować się do chrztu św., mogą zgłaszać się do kancelarii parafialnej w godzi-

nach dyżurów. 

Pierwsze wspólne spotkanie zapisanych i pragnących przygotować się do sakramentu chrztu 

zapraszamy w piątek, 23 września 2022 r. o godz. 19.15 – do sali nr 3 w krużgankach kościoła 

dominikanów, ul. Dominikańska 2, Warszawa-Służew.  

Spotkania będą zawsze w piątki, od godz. 19.15 do około 21.00. Po rozpoczęciu spotkań no-

wych kandydatów nie przyjmujemy! 

Zgodnie z tradycją Kościoła sakramenty chrztu św., bierzmowania i Eucharystii będą udzie-

lone w czasie Wigilii Paschalnej, 8 kwietnia 2023 r. 

Warunkiem udzielenia chrztu świętego osobom żyjącym w małżeństwie cywilnym lub miesz-

kającym ze sobą bez żadnego prawnego związku jest ich zgodna decyzja i jednoczesne przy-

jęcie sakramentu małżeństwa. 

 

Spotkania katechumenatu nie kończą się po przyjęciu chrztu św. – trwają do Uroczystości Ze-

słania Ducha Świętego, czyli do 28 maja 2023 r. Jest to czas doświadczania mocy i poznawania 

przyjętych sakramentów, czas przygotowywania się do Sakramentu Pojednania oraz poznawa-

nia darów Ducha Świętego i otwierania się na Jego działanie. 

 

Przygotowani do Sakramentu Eucharystii, jeśli starają się żyć zgodnie z Dekalogiem i wskaza-

niami Ewangelii, po raz pierwszy Komunię świętą będą mogli przyjąć w Wielki Czwartek, 6 

kwietnia 2023 r. Po dalszym uczestniczeniu w spotkaniach będą mogli przystąpić do sakra-

mentu bierzmowania; w naszym kościele – w terminie bliskim uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego, czyli na przełomie maja i czerwca 2023 roku. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumenty wymagane do przyjęcia chrztu świętego (zbierane na kilka tygodni przed 

przyjęciem chrztu): 

- własnoręcznie napisana, umotywowana prośba o chrzest święty 

- dokument tożsamości 

- odpis zupełny aktu urodzenia 

- prawny akt znania o własnym stanie wolnym 

- akty znania dwóch świadków o stanie wolnym kandydata do chrztu św. 

- jeśli był kontrakt cywilny albo też rozwód lub śmierć cywilnego współmałżonka, to odnośne 

odpisy aktów z USC (zawarcia kontraktu cywilnego, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, 

śmierci) 

- dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania) 

- zaświadczenie o wierze i religijnych praktykach rodziców chrzestnych 

 

Dokumenty wymagane do pierwszej Komunii świętej: 

- odpis metryki chrztu świętego 


