
Klasa 6 

Temat: Sakrament święceń kapłańskich 

Moi Drodzy! Dziś poznamy kolejny z sakramentów. Tym sakramentem 

jest kapłaństwo, podobnie jak Eucharystia, ustanowiony przez Pana Jezusa w 

Wielki Czwartek. 

Sakrament święceń 

 Przekazanie to odbywa się przez udzielenie/przyjęcie święceń. „Ten, kto 

przyjmuje święcenia, otrzymuje – przez posługę biskupa – dar Ducha Świętego, 

który daje mu świętą władzę pochodzącą od Chrystusa. Przez święcenia kapłan 

otrzymuje określoną moc i zostaje posłany do braci i sióstr w wierze” 

Udział w misji i działanie w mocy Chrystusa 

 „Katolicki kapłan, który sprawuje sakramenty, nie działa własną mocą ani 

na podstawie swojej moralnej doskonałości, lecz w osobie Chrystusa. Przez fakt 

święceń dysponuje przemieniającą, uzdrawiającą i zbawczą mocą Chrystusa, 

ponieważ kapłan niczego nie ma z siebie, lecz jest przede wszystkim sługą” 

Udzielanie sakramentu święceń 

 „Podczas święceń prezbiteratu biskup przyzywa mocy Ducha Świętego, 

aby spoczęła na kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku 

nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Same święcenia 

dokonują się poprzez włożenie rąk biskupa na głowę kandydata i jego modlitwę 

nad nim” 

Zastosowanie życiowe 

Skutki sakramentu święceń 

 Namaszczenie Duchem Świętym naznacza prezbiterów szczególnym  

i niezatartym znamieniem i wskutek tego upodabnia ich do Chrystusa Kapłana, 

tak iż mogą działać w osobie Chrystusa Głowy. Jako współpracownicy biskupa 

są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza 

Eucharystię, skąd czerpie moc cała ich posługa, i być pasterzami wiernych. 

 



Jak wyglądałoby nasze życie chrześcijańskie bez kapłanów?  

Wyobraźcie sobie, że nagle wszyscy kapłani zniknęli. Jak wyglądałoby 

nasze życie wiary bez sakramentów, bez głoszenia słowa Bożego? Mamy to 

szczęście, że w Polsce są kapłani i jest ich wielu. W krajach misyjnych, gdzie 

jeden ksiądz pracuje w parafii często wielkości naszej archidiecezji, wierni 

korzystają z sakramentów rzadko, często muszą czekać na Eucharystię kilka 

tygodni a nawet miesięcy. Są też takie kraje, gdzie działalność kapłanów jest 

ograniczona, nie mogą swobodnie głosić słowa Bożego i udzielać sakramentów. 

Potrzeba wdzięczności  

Podziękujmy dziś dobremu Bogu za kapłanów. Za to, że możemy 

korzystać z ich posługi, że jednają nas z Bogiem i udzielają Komunii Świętej.  

I zastanówmy się, w jaki sposób dajemy świadectwo wiary wobec ośmieszania  

i oczerniania kapłanów. 

Podsumowanie treści  

Każdy, kto w ciszy serca usłyszał wołanie Chrystusa: „Pójdź za Mną!”, 

komu Jezus dał obietnicę: „Odtąd ludzi będziesz łowił”, zostaje powołany do 

specjalnej misji – uczestniczy w misji i mocy samego Chrystusa. To przywilej, ale 

też ważne zadanie bycia dla innych, to służba Bogu i ludziom, których On 

ukochał. Katolicki kapłan, który sprawuje sakramenty, nie działa własną mocą 

ani na podstawie swojej moralnej doskonałości, lecz w osobie Chrystusa. Przez 

fakt święceń dysponuje przemieniającą, uzdrawiającą i zbawczą mocą 

Chrystusa, ponieważ kapłan niczego nie ma z siebie, lecz jest przede wszystkim 

sługą. 


