
INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DZIECI  

DO UROCZYSTEGO ODNOWIENIA  

PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 

1. Formacja katechetyczna dzieci klas czwartych, piątych i szóstych w przygotowaniu do uroczystego odnowienia 
przyrzeczeń chrzcielnych ma na celu budzenie świadomości powołania chrześcijańskiego, wynikającego z sakramentu chrztu 
świętego. 

2. Należy ukazywać dzieciom wewnętrzny związek między chrztem i Eucharystią, które mają kształtować ich życie. 
Zachęca się do wdrażania dzieci do systematycznej spowiedzi, do praktyki pierwszych piątków miesiąca oraz 
do przyjmowania Komunii Świętej. 

3. Dziecko, które nie uczestniczy w lekcjach religii oraz w katechezie parafialnej w klasie szóstej, może zostać 
dopuszczone do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w późniejszym czasie, o ile spełni odpowiednie 
wymagania postawione przez proboszcza i katechetę.  

4. Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych są rodzice oraz 
proboszcz parafii, w której ta uroczystość będzie miała miejsce. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci 
do uroczystości są katecheci zakonni i świeccy oraz księża wikariusze pracujący w parafii. 

5. Pierwszym miejscem przygotowania oraz przystąpienia do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych jest 
parafia zamieszkania dziecka. Jeżeli pomimo zachęt, rodzice życzą sobie, aby ich dziecko przystąpiło do uroczystego 
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w innej parafii, nie należy robić trudności. W takim przypadku potrzebna jest zgoda 
proboszcza miejsca zamieszkania. Ponadto rodzice powinni zadbać, aby ich dzieci uczestniczyły w katechezie 
przygotowującej do tej uroczystości na terenie wybranej parafii przez cały rok. 

6. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpienia dziecka do uroczystego odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych należy rozstrzygnąć we wrześniu, rozpoczynającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne. 

7. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpoczynającym bezpośrednie przygotowanie do uroczystego 
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, powinien poinformować rodziców o formie przygotowania oraz określić warunki, 
jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 

8. Proboszcz, po zasięgnięciu opinii katechety, podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do uroczystego odnowienia 
przyrzeczeń chrzcielnych na podstawie: 

a. systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej i parafialnej; 
b. uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;  
c. posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. 

9. Zachęca się do podejmowania z rodzicami wspólnych inicjatyw o charakterze duszpastersko-katechetycznym, np.: 
odrębnych spotkań, dni skupienia, rekolekcji bądź pielgrzymek.  

10. Zgodnie z sugestią Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, już na początku 
klasy IV można wręczyć każdemu z uczniów egzemplarz Pisma Świętego (Starego i Nowego Testamentu). Biblia będzie 
źródłem odkrywania prawdy o Bogu i Jego zbawczym planie podczas procesu katechetycznego.  

11. Dla uczniów klas szóstych i ich rodziców należy zorganizować cykl spotkań poświęconych poszczególnym aspektom 
chrztu świętego. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski proponuje następujące tematy spotkań 
comiesięcznych:  

a. we wrześniu – rozpoczęcie przygotowania do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych; temat: Chrzest przyjęciem 
do wspólnoty; 

b. w październiku – temat: Chrzest zobowiązuje do dzielenia się Ewangelią z innymi i do modlitwy;  
c. w listopadzie – temat: Chrzest sakramentem wiary; 
d. w grudniu – temat: Chrzest sakramentem nowego życia; 
e. w styczniu – Spotkanie w uroczystość Chrztu Pańskiego. Temat: Ochrzczony namaszczony Duchem Świętym; 
f. w lutym – temat: Biała szata – znak narodzin dla Pana Boga i nowej godności; 
g. w marcu – temat: Chrzest sakramentem nawrócenia i przymierza z Bogiem; 
h. w kwietniu – temat: Ochrzczony „światłem i solą ziemi”; 
i. w maju – temat: Maryja Matką ochrzczonych. 

12. Przed samą uroczystością należy zorganizować w kościele spotkanie dla dzieci i ich rodziców poświęcone 
zaznajomieniu z przebiegiem uroczystości.  

13. Należy starannie przygotować liturgię Mszy Świętej. Po uroczystym odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych należy 
wręczyć uczniom tekst Wyznania wiary.  

14. Zaleca się włożenie przez dzieci uroczystego stroju.  

15. Zachęca się dzieci i ich rodziców do uczestnictwa w liturgii i nabożeństwach tzw. białego tygodnia.  

16. Zaleca się zorganizowanie pielgrzymki dziękczynnej dzieci do wybranego sanktuarium, na przykład do Lichenia, 
Skępego lub Rostkowa. 

 


