SAKRAMENT KRŠTENJA
Krštenje je prvi i osnovi
sakrament
temelj
kršćanskog života. Bez njega
ne možemo primiti ostale
sakramente. Krštenje utiskuje u
krštenika neizbrisiv biljeg, zato
se krštenje može primiti samo
jednom u životu. Po krštenju
postajemo
djeca
Božja,
članovi Crkve katoličke i
oslobađamo se istočnoga grijeha. Crkva je zajednica
vjernika okupljenih oko Isusa Krista. Vrhunac zajedništva
zajednice Crkve je slavljenje Euharistije – svete mise.
Krštenjem se povezujemo sa Isusom Kristom i
zajednicom Crkvom.
Crkva krsti djecu koja još nisu svjesna duhovnih dobara koja
primaju po krštenju, pouzdajući se u roditelje (svjesne kršćane) da
će oni osigurati djetetu vjersku pouku. S tom pretpostavkom
Crkva prima djecu na krštenje.
Dragi roditelji, da li će Vaše dijete postati KRŠĆANIN
uključen u nedjeljnu Euharistiju i život župne zajednice,
ovisi najviše o tome kako Vi živite vjeru, nedjelju i kakav
je Vaš odnos prema župnoj zajednici.
Također vodite računa da Vaše dijete ostane povezano sa
krsnim kumom. Pozovite kuma ponekad nedjeljom k sebi i

dođite zajedno na svetu misu – baš kao kad je kršteno Vaše
dijete (barem na godišnjicu krštenja). Družite se kasnije i kod
obiteljskog stola. Ako će biti ikako moguće odgojite Vaše dijete
da krsni kum bude i krizmani kum (to preporuča i Crkveni zakon).
Tako bi krsni kum „zaokružio“ svoje kumstvo sakramentom
svete potvrde – krizme.
OBRED KRŠTENJA
1. Obred primanja
Svećenik pita roditelje koje će ime dati svome djetetu.
Roditelji kažu ime djeteta.
Zatim ih pita što traže od Crkve Božje za to dijete.
Odgovaraju: «Krštenje»
Podsjeća roditelje na obavezu odgoja u vjeri: «Vi tražite krštenje
za svoje dijete. Time se obvezujete da ga odgajate u vjeri …Jeste li toga
svjesni?» Roditelji odgovore: «Jesmo!»
Upravlja pitanje kumu(i): «Jeste li pripravni pomagati roditelje ovog
djeteta u njihovoj vjerskoj zadaći?» Kum(a) odgovara: «Jesam».
Znamenuje dijete znakom križa na čelu, a potom roditelji i
kumovi učine to isto.
2. Služba riječi
Biblijska čitanja i kratki nagovor za dublje shvaćanje krsnog
otajstva. Vjernička molitva: svi odgovaraju: "Gospodine,
smiluj se!" Nadovezuju se kratki zazivi svetaca. Svi
odgovaraju: "Moli za nas!"

Molitva zaklinjanja da dijete bude oslobođeno istočnog grijeha.
Svećenik položi ruku na dijete – Crkva dijete po krštenju uzima
u moćnu duhovnu zaštitu.
3. Odreknuće Sotone i Ispovijest vjere
Izriču roditelji i kumovi - tri puta: «Odričem!» i tri puta:
«Vjerujem!».
4. Krštenje
Svećenik pita okupljenu zajednicu: «Hoćete li da (ime) primi
krst u vjeri Crkve što je sada svi zajedno ispovjedismo?»
Svi odgovore: «Hoćemo!»
Svećenik polije dijete krsnom vodom tri puta po glavi govoreći:
«(IME), JA TE KRSTIM U IME
OCA I SINA I DUHA SVETOGA.»
Kod krštenja dijete može držati majka ili otac, kum ili kuma.
5. Mazanje svetom krizmom
Po krštenju je dijete postalo kršćanin, posvećeno je Kristu.
To se označuje mazanjem svetim uljem, koje vrši svećenik na
tjemenu glave nakon uvodne molitve.
6. Odijevanje bijelom haljinom
Bijela haljina je znak krsne milosti i prijateljstva s Kristom,
znak čistoće i poticaj za čuvanje čiste i neporočne duše.

7. Pružanje zapaljene svijeće
Krist «svijetli» svojim životom i svojim naukom djetetu i tako
ga vodi kroz život. Krstitelj pozove: «Primite svjetlo
Kristovo». Kum ili otac pali krsnu svijeću na uskrsnoj svijeći,
koja označuje Isusa Krista Uskrsnuloga.
8. »Efeta«
Svećenik dotiče uši i usta djetetu moleći da ono uskoro može
primati Isusovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru.
9. Zaključak obreda
Obred krštenja završava kod oltara. To je znak da nas krštenje
dovodi k oltaru, tj. živom Kristu u Euharistiji.
Roditelji, čuvajte djetetu krsnu haljinicu i krsnu svijeću. Upalite
ju samo u vjerskim zgodama, o godišnjici krštenja ili na
imendan vašeg djeteta; sakupite se članovi obitelji (po
mogućnosti i kumovi) i pomolite se za dijete uz tu goruću
svijeću.
Proslava - Neka to bude lijepa obiteljska svečanost, prožeta
kršćanskim duhom. Smisao nije u jelu nego u zajedništvu.
Gozba nema smisao sama za sebe. Da nije krštenja ne bi bilo
niti slavlja. Bilo bi lijepo da kum(a) započne molitvu prije
jela.

Neka dobri Bog čuva i blagoslovi
Vaše dijete i Vašu obitelj.

