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ODNOWIENIE PRZYMIERZA CHRZCIELNEGO W DOMU
Wieczorem w Wielką Sobotę, gdy w świątyniach celebrowana jest liturgia Wigilii Paschalnej
lub w Niedzielę Wielkanocną, warto zatrzymać się modlitewnie przy tajemnicy chrztu świętego. Chcemy w sposób duchowy wrócić do momentu z naszego dzieciństwa, gdy zostaliśmy
ochrzczeni. Wybierzmy najlepszy czas, gdy będziemy mogli spotkać się razem, w gronie rodziny, na wspólnej celebracji. Stwórzmy klimat modlitwy w naszym domu, przygotujmy stół,
nakryjmy go białym obrusem, połóżmy na nim Biblię, ustawmy lub połóżmy krzyż, ustawmy
i zapalmy świecę, jeśli mamy świecę z naszego chrztu lub chrztu dzieci, przygotujmy je, jeśli
jest w domu woda święcona wylejmy ją na talerz, oraz pomyślmy o odświętnym stroju. Wybierzmy osobę, która poprowadzi celebrację. Niech to będzie ojciec lub matka czy inny dorosły
członek rodziny.

Wprowadzenie
W tym roku nie jest możliwa nasza obecność w świątyni podczas Triduum Paschalnego. Taką
trudność mają dziś ludzie na całym świecie. Świąt Paschalnych nie da się przełożyć na inny
termin, gdyż Wielkanoc świętowana jest w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca.
Kulminacyjnym momentem Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna, podczas której każdego roku mamy możliwość odnowienia Przymierza, które Bóg zawarł z nami przez zbawczą
śmierć Jezusa Chrystusa, i w które włączył nas w godzinie naszego chrztu. Jest to Przymierze
tak mocne, że nic nie może go złamać. Nie możemy być w tym ważnym dla naszej wiary czasie w świątyni, możemy jednak uczestniczyć w świętych obrzędach poprzez transmisję liturgii
z naszych kościołów.
Chcemy odnowić Przymierze chrzcielne w naszym domu, w gronie bliskich, w rodzinie. Zostaliśmy ochrzczeni w wieku niemowlęcym. Nasi rodzice poprosili kapłana o łaskę wiary dla
nas i zobowiązali się do wychowania nas w wierze. Dziś chcemy podziękować Bogu za wiarę
naszych rodziców i chrzestnych oraz świadomie odpowiedzieć na pytania, jakie w Noc Paschalną Kościół stawia ochrzczonym. Dając pozytywne odpowiedzi na pytania Kościoła, odnawiamy
Przymierze chrzcielne, wybierając Jezusa Chrystusa na naszego Pana i Zbawiciela. Może mieliśmy już możliwość przeżyć taki akt wiary, a może będzie to dla nas pierwsze takie wydarzenie.
Rozpocznijmy celebrację śpiewem i zapaleniem świecy.
Śpiew pieśni: „Otrzyjcie już łzy płaczący” lub „Zwycięzca śmierci”.
Prowadzący zapala świecę przy słowach: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W Wielkanoc uświadamiamy sobie, że mamy udział w zmartwychwstaniu Chrystusa poprzez nasz chrzest św. Dlatego teraz w duchu wiary chcemy odnowić to, co wydarzyło się bez naszej świadomości, gdy byliśmy ochrzczeni jako niemowlęta. Wsłuchajmy się
najpierw w słowa z Biblii.
Wybrana osoba odczytuje fragment z Nowego Testamentu.
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 6, 3-5):
Bracia: My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy
zanurzeni w jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy
z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.
Oto słowo Boże.
Chwila ciszy na osobistą refleksję.

Jeśli mamy świece z chrztu świętego, zapalamy je teraz od świecy płonącej na stole.
Prowadzący: Odnawiając Przymierze chrzcielne odpowiedz na trzy pytania o twój stosunek
do grzechu, zła i złego ducha:
1. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
2. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?
3. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Jeśli jest woda święcona, każdy z obecnych czyni znak krzyża dłonią zanurzoną w wodzie
święconej.
Prowadzący: Po odnowieniu Przymierza chrzcielnego pomódlmy się następującymi słowami:
Ojcze nasz…
Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską
w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. Amen.
Prowadzący: W chwili naszego chrztu wybiła dla nas po raz pierwszy godzina Bożego Miłosierdzia. Staliśmy się braćmi i siostrami Chrystusa oraz przybranymi dziećmi Bożymi. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, by pełnić funkcję prorocką, kapłańską i królewską
Chrystusa.
Śpiew pieśni: „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz”.
Prowadzący: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.
Po celebracji podziękujmy rodzicom i chrzestnym za przekazaną wiarę. Można to uczynić
osobiście, jeśli mieszkamy razem lub wysłać SMS albo e-mail, jeśli mieszkamy oddzielnie.
Pomódlmy się także za zmarłych rodziców i chrzestnych.
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Prowadzący: Odpowiedz też na trzy pytania o twoją wiarę:
1. Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
2. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy
Ojca?
3. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
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