
1. Bądź pozdrowiona dziecino w tym Dniu uroczystym, 

Niech Twoje sercem pozostanie pięknym i czystym. 

Oby życie Twe w szczęśliwości upłynęło, 

bo tak się pięknie zaczęło! 

Niechaj Chrzest Święty Cię mocą obdarzy 

i nic złego Ci się nie przydarzy! 

Patrz z nadzieją na całe swe życie, 

żyj w radości i dobrobycie! 

2. Niech Cię zawsze Bóg ma w swojej opiece, 

i niech uśmiech wciąż ozdabia Twoje oblicze, 

oby ten Święty Chrzest przed nieszczęściem Cię chronił 

i złe myśli na zawsze roztrwonił, 

Żyj w szczęśliwości i pokoju dziecino, 

niech Cię wiara i miłość nie ominą! 

Kochaj swych bliskich i szanuj, 

i dużą wiedzę opanuj! 

3. W Dniu Chrztu Świętego 

życzymy Ci tylko dobrego, 

obyś nie miał smutków i zmartwień, 

ani też żadnych w życiu cierpień, 

bądź zawsze szczęśliwy, 

radosny, miły, cierpliwy. 

Niech ten Święty Chrzest Cię ochroni, 

wszystko, co złe precz odgoni! 

Kochaj rodziców swych mocno i szczerze 

i odmawiaj chętnie pacierze! 

4. Niechaj szczęście nie opuszcza Cię na tym świecie i niechaj Bóg zerka na Ciebie z 

życzliwością. Oby Twoje życie 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 przeżyciem! 

5. W tym dniu tak uroczystym i pięknym, 

niech świat trosk będzie zamkniętym, 

bowiem zaczyna się teraz czas wspaniały, 

w którym radość i nadzieja będą mieszkały. 

Niechaj Chrzest Święty przed złem Cię ochroni 

i niedobre moce od Ciebie odgoni. 

Bądź pociechą, nadzieją i cudną jasnością, 

a Bóg otoczy Cię swą miłością. 

6. Malutka Boża dziecino, 

niech Twoje dni w radości płyną. 

Dla Ciebie był ten Dzień wyjątkowy 

i przyniósł czas całkiem nowy – 

teraz jesteś w Bożym Kościele, 

gdzie są Twoi przyjaciele. 

Niechaj zawsze Cię oni wspierają 

i radę dla Ciebie mają. 



Niechaj Chrzest da Ci wiarę i siłę, 

by odgonić wszystko, co złe! 

7. W dniu Twojego Chrztu Świętego życzę Ci, abyś zawsze miała oparcie w Bogu i w 

swojej Rodzinie. Obyś zawsze w radości szła przez życie 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 wszystkim, co niesie smutek i troskę. 

8. Z okazji Chrztu Świętego życzę Ci, abyś odnalazł w swoim życiu właściwą drogę i by 

Dobry Bóg był zawsze blisko Ciebie. Niechaj Twoi Rodzice i Dziadkowie zawsze 

mają w Tobie pociechę. Oby ten Chrzest uchronił Cię przez życiowymi troskami i dał 

Ci siłę do tego, aby nieść innym pomoc. 

9. Z okazji Chrztu Waszego Syna, który uradował swymi narodzinami wiele osób, 

życzymy Wam siły i wytrwałości oraz głębokiej wiary w mądrość Bożą. Niechaj 

Wasze Dzieciątko rośnie zdrowo i przynosi Wam wiele szczęścia i dumy, oraz niech 

go Bóg ma w swojej opiece! Oby Chrzest Święty był dla Was niezapomnianym 

przeżyciem. 

10. Ukochane Dziecię Boże 

Bóg Ci zawsze dopomoże. 

Kapłan dzisiaj grzech zmył z Ciebie 

masz drugiego Ojca w niebie. 

Na pamiątkę Chrztu Świętego życzenia składają 

Babcia i Dziadek 

11. Z okazji ochrzczenia i nadania imienia 

Przyjmij proszę od nas najlepsze życzenia: 

Oddałeś/oddałaś Bogu dzisiaj serce swoje 

Niech Bóg Cię prowadzi przez drogę życia 

Niech Cię otacza opieką i wspiera 

Niech Twoje serce mądrze wybiera 

Niech zawsze będzie pełne miłości 

Niech Ci sprzyjają okoliczności 

Życzymy wiary, miłości, nadziei 

Które się mnożą gdy się je dzieli! 


