
CHRZEST 

w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim w Warszawie, ul. Wilcza 31 

 

1. Kiedy udzielany jest chrzest? 

Chrzest (przez zanurzenie) wraz z bierzmowaniem sprawowany jest w niedzielę, w trakcie 

Liturgii. Chrzest rozpoczyna się modlitwami wstępnymi nad katechumenem (czyli 

przygotowującym się do chrztu) około godziny 9.45. Prosimy o przyjście najpóźniej o 9.30. 

TuŜ przed chrztem odczytywane są najczęściej modlitwy 40 dnia nad matką i dzieckiem (jeśli 

nie zostały odczytane wcześniej).  

2. Formalności 

Aby umówić się na chrzest dziecka, naleŜy najpierw skontaktować się z jednym z księŜy w 

PPD – najlepiej osobiście. Ksiądz ustali datę chrztu. Następnie naleŜy udać się do kancelarii 

parafii św. Marii Magdaleny na Pradze, aby załatwić sprawy formalne (wpisać do ksiąg 

parafialnych itd. - potrzebne będzie ksero aktu urodzenia dziecka, dane rodziców i rodziców 

chrzestnych).  

3. Rodzice chrzestni 

Chrzest dziecka wymaga obecności rodziców chrzestnych – tradycyjnie dwóch, róŜnej płci. 

W niektórych sytuacjach moŜe być to jedna osoba. Chrzest, to ponowne narodziny (J 3,5). 

Chrzestni rodzice to osoby, które odpowiadają przed Bogiem za swoje duchowe dziecko. Pod 

tym względem ich odpowiedzialność jest większa niŜ rodziców naturalnych. Z tego powodu 

wybór chrzestnych powinien być dokonany z namysłem. Przynajmniej jedno z dwojga 

rodziców chrzestnych powinno być prawosławne (istnieje praktyka: chrzczony chłopiec – 

chrzestny prawosławny, chrzczona dziewczynka – chrzestna prawosławna).  

4. Co jest potrzebne? 

Chrzest to ponowne narodziny i obmycie z grzechów – czego symbolem jest biała szata. 

Potrzebna jest biała, nowa, nienoszona bawełniana koszulka lub sukienka, która będzie tą 

symboliczną szatą – pierwszym ubraniem dziecka po chrzcie. Dodatkowo – duŜy, biały 

ręcznik, którym wytrzemy dziecko po wyjęciu z wody i krzyŜyk na łańcuszku – który po 

chrzcie zostanie na dziecko nałoŜony. Nie ma potrzeby kupowania tzw. „Chrzczonki” – 

kawałka koronki lub płótna (uŜywanego tradycyjnie na Podlasiu). Rolę „Chrzczonki” pełni 

pierwsza szata nowo ochrzczonego – wspomniana wyŜej koszulka.  

5. Jak się przygotować?  

NaleŜy zapoznać się z przebiegiem chrztu – tekst moŜna pobrać z parafialnej strony www 

(http://liturgia.cerkiew.pl/docs.php?id=30). Chrzestni powinni nauczyć się Symbolu Wiary 



(chrzest sprawowany jest po polsku, Symbol Wiary równieŜ odmawiany jest po polsku – 

moŜna odczytać z kartki, która jest w parafii). W trakcie obrzędu nad katechumenem 

(pierwsza część chrztu) między księdzem a rodzicami chrzestnymi prowadzony jest „dialog” 

(dotyczący wyrzeczenia się szatana i zawierzenia Chrystusowi) – naleŜy się zapoznać z jego 

przebiegiem i nauczyć się odpowiedzi (w tekście chrztu).  

6. Bierzmowanie 

W obrzędzie chrztu znajduje się równieŜ sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania 

oznacza udzielenie darów Ducha Świętego poprzez namaszczenie poszczególnych części 

ciała – czoła, oczu, uszu, ust, piersi, dłoni i stóp.  

7. Eucharystia 

PoniewaŜ sakrament chrztu sprawowany jest podczas Liturgii, pod koniec Liturgii dziecku 

udzielana jest pierwsza Komunia – Eucharystia. Wskazane jest równieŜ, aby do Eucharystii 

przystąpili rodzice i rodzice chrzestni (oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, pod 

warunkiem, Ŝe są prawosławni).  

8. Opłata za chrzest 

Opłatę za chrzest naleŜy ustalić z księdzem udzielającym chrztu.  

9. Inne waŜne kwestie 

Dziecko źle znosi chrzest, kiedy jest głodne. Prosimy o nakarmienie dziecka przed chrztem, 

moŜna to zrobić równieŜ w pomieszczeniu obok kaplicy, tuŜ przed rozpoczęciem 

uroczystości.  

W kaplicy jest bardzo ciepło – proszę o tym pamiętać, ubierając dziecko.  

Gdyby dziecko mocno płakało, a rodzice chrzestni nie radzili sobie z jego uspokojeniem, 

mama moŜe je wziąć na chwilę – nie ma zakazu zbliŜania się matki do dziecka – oczywiście 

pod warunkiem, Ŝe nie jest to kluczowy moment sakramentu.  

Woda w chrzcielnicy jest ciepła. Zawsze moŜna sprawdzić jej temperaturę i dolać wrzątku z 

czajnika, gdyby była zbyt zimna.  


