Wiersze Cytaty Zaproszenia Chrzest

Wierszyk 1
Niechaj Bóg Cię błogosławi
Niech przy Tobie zawsze trwa,
Niechaj będzie Bożym dziełem
Każda chwila Twa
Wierszyk 2
Dziecko to dar od Pana,
To cząstka Nieba na ziemi.
Wierszyk 3
W jednym Duchu my wszyscy w jedno Ciało zostaliśmy ochrzczeni.
Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym Duchem.
Ciało bowiem, to nie jest jeden człowiek , lecz wiele.
(1 Kor 12,13)
Wierszyk 4
Jeden jest Pan,
Jedna wiara,
Jeden chrzest
Jeden jest Bóg
I Ojciec wszystkich (Ef 4,5 – 6)
Wierszyk 5
Chrześcijanin rodzi się jako nowy człowiek
W tym właśnie Sakramencie.
Chrzest ma bowiem moc
Dawania nowego życia,
Życia Bożego.
Jan Paweł II
Wierszyk 6
W czasie Chrztu Świętego Pan Jezus powiedział
do mnie po imieniu i podarował mi Swoje życie.
Wierszyk 7
Chrzest Święty to najpiękniejsza chwila,
w której spotkałeś się z Panem Jezusem
Wierszyk 8
Ukochane Boże dziecię, gdy mieć szczęście chcesz na świecie,
gdy Cię minąć ma zła droga, ponad wszystko kochaj Boga
Wierszyk 9
Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki
daj mi, o Panie - Boże mój wielki.
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Daj mi też święte rączki i nóżki,
żeby trzymały się Twojej dróżki.
Wierszyk 10
Małe rączki potrafią ulepić kwiatek z plasteliny,
Narysować słońce roześmiane, zbudować domek z klocków.
Małe rączki potrafią spleść się nad szyją i otrzeć łzy
W małych rączkach mieści się cała miłość
Wierszyk 11
Dziecko jest pięknem ludzkiego bytowania.
Jezus potwierdził to swoim postępowaniem
Bądźmy wpatrzeni w piękno dziecka
Wierszyk 12
Mieć razem dziecko – tworzyć rodzinę
to naturalna droga, droga ku zjednoczeniu,
na którą wkroczyliśmy w dniu naszego ślubu.
Ta mała osóbka, między innymi
jest świadectwem naszej miłości
i zobowiązania wobec siebie.
Wierszyk 13
Kiedyś o Jezu chodził po świecie,
brałeś dziateczki w objęcia swe.
Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię,
do serca swego przytul i mnie
Wierszyk 14
Z procą w kieszeni, smokiem na smyczy
biega po Raju Szymon zdyszany.
Dobrze mu tutaj, jednak dni liczy,
kiedy przylecą z Ziemi bociany.
Niby spokojny, niby wesoły
uczy się w Rajskiej Szkole grzeczności,
ale codziennie pyta anioły:
Czy przysłał dla mnie Bóg wiadomości?
Z nogi na nogę drepce przy bramie,
w tę i z powrotem po Niebie chodzi.
Marzy o tacie, marzy o mamie
i o tym, że się wreszcie urodzi!
I gdy na Ziemi już się pojawił,
to chce przyjęcia na fest,
a pierwszą okazją jest jego Chrzest!

Wierszyk 15
Mała Zuzia do kościoła przyniesiona,
przez Chrzest zostanie Bogu powierzona.
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Wierszyk 16
Dzisiaj Hanusiu zostałaś ochrzczona,
Panu Bogu w Ofierze Miłości złożona,
Niech Twoje serduszko zabije w radości,
Bo od tej chwili Pan Jezus w nim gości.

