
śyczenia z okazji chrztu świętego 
 
 

1) Z okazji chrztu waszego Synka, który swoim przyjściem na świat uradował 
tak wiele osób, Ŝyczymy Wam, aby rósł duŜy, silny i zdrowy i Ŝeby był dla Was 
źródłem nieustającej radości!  
W tak uroczystym dniu przyłączenia Ciebie, drobna i czysta dziecino, do 
Dzieci BoŜych przez Sakrament Chrztu Świętego, Ŝyczenia wielu Łask BoŜych i 
radości składają… 
 
2) W tak uroczystym dniu, jakim jest przyjęcie przez Ciebie Sakramentu Chrztu 
Świętego i wstąpienie do Wspólnoty Kościoła, Ŝyczymy Ci, abyś zawsze miał 
ufność w Bogu, kierował się wraŜliwym sercem, a cele, które sobie wytyczysz, 
by zawsze były szlachetne!  
Obfitych Łask BoŜych na całe Ŝycie w dniu Ŝyczą… 
 
3) Przez Sakrament Chrztu Świętego przynaleŜysz do Dzieci BoŜych. Przyjmij 
więc najserdeczniejsze Ŝyczenia, by za pośrednictwem Matki Najświętszej 
dobry Bóg błogosławił wszelkim działaniom Twojego Ŝycia!  
Niech przyszłość Twoja tak miła, błoga, 
Będzie jak wiosenny, pogodny dzień! 
Niech Ŝycia Twego szczęśliwa droga nie zna, co to smutku cień! 
Niech Cię Bóg zdobi w mądrość i cnotę. 
Idź tylko w swojej dobrej Matki ślad, a kaŜdy wówczas powie: 
To serce złote! To najpiękniejszy wśród ludzi kwiat! 
 
4) Chrzest Święty dziś sprawił, Ŝe stałeś się Ukochanym Dzieckiem Boga! 
Jego łaskę otrzymałeś, z nią jest prosta kaŜda droga! 
Ufaj Bogu nie pytając, co On w zamian dać Ci moŜe, 
Swoje serce Mu oddając, wiesz, Ŝe zawsze Ci pomoŜe! 
 
Obfitych Łask BoŜych na całe Ŝycie w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu 
Świętego Ŝyczą … 
 
5) Niechaj Bóg Cię błogosławi, 
Niech przy Tobie trwa, 
Niechaj będzie BoŜym dziełem 
kaŜda chwila twa! 
 
W uroczystym dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego 
przyjmij ukochana BoŜa Dziecino z serca płynące Ŝyczenia zdrowia, szczęścia 
oraz Błogosławieństwa Niebios we wszelkich Twych poczynaniach. 

 
6) Ukochane chrzestne Dziecię, 
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie, 
Gdy Cię minąć ma zła droga, 
Nade wszystko miłuj Boga, 



Kochaj swoich rodzicieli, 
By pociechę z Ciebie mieli, 
I pamiętaj, Ŝe Bóg w niebie, 
Ma w opiece ciągłej Ciebie! 

 
Wielu Łask BoŜych w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego 
Ŝyczy Matka Chrzestna/Ojciec Chrzestny 

 
7) Piękna BoŜa Dziecino! Niechaj szczęście nie opuszcza Cię na tym świecie i 
niechaj Bóg zerka na Ciebie z Ŝyczliwością. Oby Twoje Ŝycie było pełne wiary 
i nadziei i niech obfituje w szczęście i radość. Bądź zawsze chroniona przed 
złem i niech Twój Chrzest Święty będzie dla Twojej rodziny niezapomnianym 
przeŜyciem! 
 
8) Ukochana BoŜa Istoto! Oby Twoje Ŝycie było owocne i pełne BoŜego 
Tchnienia, które obdarzy Cię szczęściem i mądrością. Rośnij zdrowo na 
pociechę swoim Rodzicom i Dziadkom i bądź dla nich powodem do radości. 
Niech Ten Chrzest Święty da Ci siłę i wytrwałość oraz dobroć dla innych. 
 
Wielu Łask BoŜych na całe Ŝycie w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu 
Świętego Ŝyczą … 
 
9) W tym Dniu tak wyjątkowym Ŝyczę Ci, BoŜa Dziecino, byś nigdy nie zwątpiła 
w łaskę Pana i zawsze szła przez Ŝycie właściwą ścieŜką. Niech omijają Cię 
Ŝyciowe przeszkody, a radość nieustannie gości w Twoim sercu. Niech ten 
Chrzest da Ci siłę i zdrowie, a dla Twojej rodziny będzie niezapomnianym 
przeŜyciem. 
 
10) BoŜa Dziecino! Obyś nigdy nie zaznała smutku i łez – niechaj BoŜa łaska i 
ten Chrzest dadzą Ci wielką siłę do pokonywania wszelkich Ŝyciowych 
trudności. Bądź dumą dla swojej Rodziny i rośnij zdrowo i beztrosko. Upiększaj 
świat swoim istnieniem w kaŜdej chwili Twojego bezcennego Ŝycia! 
 
Wielu Łask BoŜych na całe Ŝycie w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu 
Świętego Ŝyczą … 
 
11) BoŜa Dziecino! Niechaj Bóg Ci dopomoŜe na Twojej Ŝyciowej drodze i 
zawsze niech Cię wspiera w Twych wyborach. Oby nigdy uśmiech nie znikał z 
Twojej twarzy i obyś zawsze miała powody do radości. Bądź dobra i dla 
swoich Bliskich i kochaj swoich Rodziców całym sercem. 
 
W uroczystym dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego składamy z serca 
płynące Ŝyczenia zdrowia, szczęścia oraz Błogosławieństwa Niebios we 
wszelkich Twych poczynaniach. 
 
 



12) Drogie Dziecię! Niechaj Chrzest Święty sprawi, Ŝe Twoja duszyczka będzie 
oświecona BoŜą łaską – dzięki niej będziesz wybierał w Ŝyciu to, co dobre i 
słuszne. Bądź podporą i radością dla innych i rośnij w zdrowiu i radości. Obyś 
nie zaznał nigdy w Ŝyciu trosk i zmartwień, a złe pokusy niechaj Cię omijają! 
 
Wielu Łask BoŜych na całe Ŝycie w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu 
Świętego Ŝyczą … 
 
13) W tym Wyjątkowym Dniu składamy Ci najszczersze Ŝyczenia wiele 
szczęścia w Ŝyciu i abyś zawsze był powodem do dumy dla swoich Rodziców i 
Bliskich. Niechaj Chrzest Święty sprawi, Ŝe dobry Bóg ześle na Ciebie swoją 
uświęcającą łaskę i pozwoli Ci uchronić się od wszelkiego zła. 
 
14) W dniu Twojego Chrztu Świętego Ŝyczę Ci, abyś zawsze miała oparcie w 
Bogu i w swojej Rodzinie. Obyś zawsze w radości szła przez Ŝycie nie 
zbaczając ze swej drogi. Bądź pociechą dla tych, którzy Cię kochają teraz, i 
dla tych, którzy Cię pokochają w przyszłości. Oby ten Chrzest uchronił Cię 
przed wszystkim, co niesie smutek i troskę. 
 
15) W tym waŜnym dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego i zaproszenia 
Boga do serca najlepsze Ŝyczenia dla Maluszka: niech Twoje serce, w którym 
Bóg zagościł juŜ zawsze będzie pełne radości! Niech wszyscy Święci i Anioły z 
nieba otoczą Cię opieką, gdy zajdzie potrzeba! 
 
16) Maluszku! Ty jeszcze nie wiesz, Ŝeś BoŜa Dziecina 
i Ŝe dziś Twe rączki sam Pan Jezus trzyma. 
A aniołki w niebie, dotąd zasmucone, 
teraz juŜ się radują – są rozweselone. 
Ty zaś, śpiąc cichutko, bezpiecznie w kołderce, 
widzisz ich uśmiechy i otwierasz serce. 
I oby tak zawsze Twe serduszko małe 
czuło świat i ludzi – dla nich było całe. 
 
Najserdeczniejsze Ŝyczenia w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego 
składają… 
 
17) Niech w tym wyjątkowym dniu Jezus w Twoim sercu zawita, niech jasną 
czystość i niewinność Twoją weźmie pod swoją opiekę, przez Ŝycie prowadzi 
Cię drogą prostą i pełną miłości. I niech ta miłość jasna i spełniona Twoim 
spragnionym sercem mnoŜy się coraz więcej, i więcej. 
 
Najserdeczniejsze Ŝyczenia w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego 
składają… 
 
18) W dniu Chrztu Świętego 
stałeś się częścią świata BoŜego 
i odtąd zawsze anieli w niebie, 



we dnie i w nocy strzec będą ciebie. 
Święci się będą modlić gorliwie, abyś przeŜył Ŝycie szczęśliwie, 
a dobry Jezus, Król nad Królami, 
kierować będzie Twymi czynami. 
 
W uroczystym dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego składamy z serca 
płynące Ŝyczenia zdrowia, szczęścia oraz Błogosławieństwa Niebios we 
wszelkich Twych poczynaniach. 
 
19) Przez Sakrament Chrztu Świętego przynaleŜysz do Dzieci BoŜych. Przyjmij 
więc najserdeczniejsze Ŝyczenia, by za pośrednictwem Matki Najświętszej 
dobry Bóg błogosławił wszelkim Twoim działaniom! Oby Twoje Ŝycie pełne 
było mądrości, wiary, nadziei i szczęścia! 
Rośnij zdrowo i beztrosko i bądź pociechą dla całej swojej rodziny! Niech ten 
Chrzest Święty da Ci siłę, wytrwałość i dobroć dla innych!  
 
Wielu Łask BoŜych na całe Ŝycie w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu 
Świętego Ŝyczą 
 

 

 
 
 

 


