Sakramenty
bezcenne podarunki otrzymane „za darmo”
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
224. Co to są i jakie są sakramenty?
Sakramenty są widzialnymi i skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i
powierzonymi Kościołowi, przez które jest nam udzielane życie Boże. Jest ich siedem:
chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo,
małżeństwo.
228. Jaka jest relacja sakramentów do wiary?
Sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz za pomocą słów i obrzędowych elementów karmią
ją, umacniają i wyrażają. Gdy Kościół celebruje sakramenty, wyznaje swoją wiarę otrzymaną
od Apostołów.
229. Dlaczego sakramenty są skuteczne?
Sakramenty są skuteczne ex opere operato („przez sam fakt spełnienia czynności
sakramentalnej"); udzielają one łaski, którą oznaczają, ponieważ działa w nich sam Chrystus,
i to niezależnie od osobistej świętości szafarza. Skutki sakramentów zależą jednak także od
dyspozycji tego, kto je przyjmuje.
230. Z jakiej racji sakramenty są konieczne do zbawienia?
Kościół naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do
zbawienia. "Łaska sakramentalna" jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i
właściwą każdemu sakramentowi. Duch uzdrawia i przemienia tych, którzy przyjmują
sakrament, upodabniając ich do Syna Bożego. Owocem życia sakramentalnego jest to, że
Duch przybrania za synów przebóstwia wiernych, w żywy sposób jednocząc ich z jedynym
Synem, Zbawicielem.
231. Czym jest łaska sakramentalna?
Łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą
każdemu sakramentowi. Pomaga ona wiernemu w jego drodze do świętości, a Kościołowi w
jego wzroście w miłości i dawaniu świadectwa.
250. Jak dzielą się sakramenty Kościoła?
Sakramenty dzielą się na:
a) sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia);

b) sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenie chorych);
c) sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (sakrament święceń i małżeństwo).
Obejmują one najważniejsze momenty życia chrześcijanina. Wszystkie sakramenty są
skierowane na Eucharystię „jak do swego celu" (św. Tomasz).
255. Od kiedy i komu Kościół udziela chrztu?
Kościół celebruje chrzest od dnia Pięćdziesiątnicy; udziela go tym, którzy wierzą w Jezusa
Chrystusa.
262. Czy można być zbawionym bez chrztu?
Ponieważ Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli
chrztu, ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary (chrzest krwi), katechumeni i wszyscy
ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Chrystusa i Kościoła, szczerze szukają Boga i
starają się pełnić Jego wolę (chrzest pragnienia). Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu,
Kościół w swojej liturgii może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu.
268. Jakie są skutki bierzmowania?
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które
zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię charakter,
przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z
Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy
do wyznawania wiary chrześcijańskiej.
269. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?
Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący w stanie łaski.
270. Kto jest szafarzem bierzmowania?
Pierwotnym szafarzem jest biskup. W ten sposób wyraża się więź bierzmowanego z
Kościołem w jego wymiarze apostolskim. Gdy sprawuje go prezbiter - jak to zazwyczaj
zachodzi na Wschodzie i w szczególnych przypadkach na Zachodzie więź z biskupem i z
Kościołem jest wyrażona przez prezbitera, współpracownika biskupa, i przez święte krzyżmo,
konsekrowane przez samego biskupa.
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Fragment Ewangelii i jej komentarz
Ew. wg. Św. Jana 9, 1-11
1 Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 2 Uczniowie Jego
zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?» 3
Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim
objawiły sprawy Boże. 4 Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest
dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. 5 Jak długo jestem na świecie,
jestem światłością świata». 6 To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i
nałożył je na oczy niewidomego, 7 i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» - co
się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 8 A sąsiedzi i ci, którzy
przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» 9
Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On
zaś mówił: «To ja jestem». 10 Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otwarły?» 11 On
odpowiedział: «Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie:
"Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”.
Pytania i kwestie do poruszenia:
1. W Sakramencie Pokoty (Spowiedzi Świętej) uzyskujemy przebaczenie naszych
grzechów. Jak mówi sam Chrystus, aby uzyskać przebaczenie grzechów trzeba coś
zrobić: „idź, obmyj się…”. Dla nas „coś zrobić” to pójść do najbliższego kapłana,
konfesjonału.
2. Wielu naszych znajomych może wyśmiewać się z nas, że chodzimy do Kościoła i do
spowiedzi. Są oni jak sąsiedzi żebraka z fragmentu Ewangelii. Nie chcą wierzyć, bo
wymaga to od nich poświęcenia, oderwania się od schematu, że „przecież wszyscy
tak robią – nie chodzą do Kościoła, nie przyjmują Sakramentów”.

