
 
Cytaty Chrzest Święty 

 
Cytat  1  

 

„Dziecko jest pięknem ludzkiego bytowania. 
Jest pięknem! 

Jezus potwierdził to swoim postępowaniem. 
Bądźmy wpatrzeni w piękno dziecka” 

Jan Paweł II 
 

Cytat  2 

 

„Od dnia dzisiejszego 
będzie z Tobą Anioł Stróż 

aby cię wspomagać i chronić” 
 

Cytat  3  

 

„Ja Ciebie chrzczę 
w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego” 

 
Cytat  4  

 

„Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki 
i daj mi, o Panie - Boże mój wielki. 

Daj mi też święte rączki i nóżki, 
żeby trzymały się Twojej dróżki.” 

 
Cytat  5 

 

Kochaj swoich rodzicieli, 
by pociechę z Ciebie mieli, 

ale pomnij, że Bóg w niebie, 
ma w opiece zawsze Ciebie. 

 
Cytat  6 

 

"Ukochane Boże dziecię, 
gdy mieć szczęście chcesz na świecie, 

Gdy Cię minąć ma zła droga, 
Ponad wszystko kochaj Boga" 

 
Cytat  7 

 

Małe rączki potrafią 
ulepić kwiatek z plasteliny 

Narysują słońce roześmiane 
Zbudują domek z klocków 

Małe rączki potrafią napisać mama, 
i przynoszą mi jabłko czerwone 

ocierają łzy i splatają się tuż nad szyją. 
W małych rączkach mieści się cała miłość. 

 

 

 

 

 

Cytat  8 

 
Z miłości rodziców zostałaś zrodzona. 

Krzykiem objawiłaś ziemskie swe przybycie. 
Kruszynka maleńka - lalka z porcelany, 

wniosła w dom rodzinny nowy sens i życie. 
 

Cytat  9  

 

„Dziecko to dar od Boga, 
To cząstka nieba na ziemi” 

 
Cytat  10  

 

„Do Ciebie Jezu 
Wyciągam dziś swe maleńkie ręce, 

Bo wiem, że ty mnie 
Kochasz najwięcej” 

 
Cytat  11 

 

Święty czas jest w owej chwili, 
Gdy się Jezus ku mnie chyli. 

Wiem, że kocha mnie niezmiernie, 
Chcę i ja Go kochać wiernie” 

 
Cytat  12 

 

 „Serduszko dziecka małe, 
Jak lilia musi być białe, 
Jak lilia musi być czyste 

Jak toń wody przejrzyste” 
 

Cytat   13 

 

„W czasie chrztu Świętego Pan Jezus powiedział do mnie 
po imieniu i podarował mi Swoje życie” 

 
Cytat  14  

 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie 
I nie zabraniajcie im; 

Do takich bowiem należy Królestwo Boże” 
Ewangelia wg Św. Marka 


