
Cytaty do zaproszeń na Chrzest Święty

1

Dziecko jest chodzącym cudem,
jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.

Phil Bosmans

2
"Trzy rzeczy pozostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka"

Dante Alighieri

3
"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,

Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta".
Jan Paweł II

4
Bóg swoim aniołom dał rozkaz o Tobie,

aby Cię strzegły na wszystkich Twych drogach.
Psalm 91.11



5
Niech Bóg nie opuszcza serca Twego,

Niech strzeże życia małego,
Które dzisiaj w podzięce

Niosą Mu rodziców ręce.

6
Ukochane małe dziecię,

Gdy chcesz szczęście mieć na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Nade wszystko miłuj Boga.

Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli,
I pamietaj, że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie.

7
Przygotuję Ci serce, o Chryste.
Przygotuję Ci serce niewinne.
Takie jasne, radosne i czyste.

Przygotuję Ci serce, o Chryste.



8
Kiedyś o Jezu, chodził po świecie
Brałeś dziateczki w objęcia swe,

Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię
Do serca Swego przytul i mnie.

9
Wszystko Tobie oddać pragnę

i dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię Jezu kochać wiernie
dzieckiem Twoim zawsze być.

10
Boże choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko co jest stworzone,

Boś ty dobro nieskończone.



11
Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
Z radością serce drży.

12
O szczęście nie pojęte,

Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu wspomóż łaską,

Bym godnie przyjął Cię.

13
Przyozdobię Ci serce miłością,

taką wielką, co wszystko zwycięża
Abyś wstąpił do niego z radością.

Przyozdobię Ci serce miłością.



14
Przyozdobię Ci serce dziecinne,
Takie małe, tak biedne i słabe.

A ty wlejesz w nie siły swe dziwne,
kiedy wstąpisz w me serce niewinne.

15
Przygotuję Ci serce ofiarne,
Precz odrzucę co kusi i wabi
Przygotuję nadzieją i wiarą.
Przygotuję Ci serce ofiarą.

16
Jezu najsłodszy Ojcze i Panie

dziś pierwsze moje z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe
by Cię kochało przez życie całe.

17
Jezu najsłodszy, Ojcze i Panie,

Dziś pierwsze moje z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe,
By Cię kochało przez życie całe. 



18
Niewinnością jest dziecko i zapomnieniem, 

ozpoczynaniem od nowa, grą, kołem, co samo z siebie się toczy,

pierwszym ruchem i świętym, wymówionym Tak.

Fryderyk Nietzsche

19
Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle

czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Paulo Coelho

20
Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną.

Jean Cocteau

21
Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia.

Jean Paul Sante



22
Intuicja dziecka jest najkrótszą drogą do prawdy.

Stanisław Korzonek

23
Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno,

ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich
słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.

Julian Ejsmond

24
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak

25
„Serce Tak Ciche, Jak Wiatr Z Muszelki
I Daj Mi, O Panie – Boże Mój Wielki.

Daj Mi Też Święte Rączki I Nóżki,
Żeby Trzymały Się Twojej Dróżki.”



26.
Na białych skrzydłach Cię poniesie cichutko i skrycie,

Ten, co za Ciebie i za nas oddał swoje życie.
Obmyje grzech wodą pełną tej wielkiej miłości,
i w serduszku małym już zawsze będzie gościł. 

27.
Niechaj Bóg Cię błogosławi

Niech przy Tobie zawsze trwa
Niechaj Będzie Bożym dziełem

każda chwila Twa. 

28
Niech przyszłość Twoja tak miła, błoga,

będzie, jak wiosenny pogodny dzień!
Niech życia Twego szczęśliwa droga

nie zna co to chmurka, co to smutku cień. 

29.
Mój ukochany Boże,

wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego,
miej w opiece mnie małego,

naucz mnie żyć tak jak trzeba,
i zaprowadź mnie do nieba.

Amen. 



30.
Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,

ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka.
Amen. 

31.
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,

przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
Jan Paweł II 

32.
Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki
Daj mi, o Panie – Boże mój wielki.

Daj mi też święte rączki i nóżki,
Żeby trzymały się Twojej dróżki. 

33.
Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

cieszyć się bez powodu,
być ciągle czymś zajętym

i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.
Paulo Coelho 
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