BOG CHCE NAS ZBAWIC
W KOSCIELE
Sakeamenty

Katecheza 9
„Kto szuka CiQ, jug znalazl Ciebie:
Jug CiQ rna, komu Ciebie trzeba;
Kto tQskni w niebo Twe, jest w
niebie;

Kto glodny go, je z Twego Chleba.

Nie widza Ciebie moje oczy,
Nie slysza Ciebie moje uszy;
A jeste§ Swiatlem w mej pomroczy,
A jestes §piewem mojej duszy!"
Leopold Sta.ff

W trakcie poprzednich katechez pr6bowalismy znalez6 odpowiedz na fundamentalne pytania dotyczape naszej wiary, osoby
Jezusa Chrystusa, Kosciola. Dzis przedmiotem naszych rozwaZah sa sprawowane w Kosciele sakramenty SwiQte.
W Kosciele powolanym przez Chrystusaj est wiele obrzQd6w,
gest6w, znak6w, symboli. Wszystkie one sa wyrazem naszej wiary. Wiara bowiem nie moze opiera6 siQ tylko na slowie. Takjak
dla wielu spraw waznycli w naszym Zyciu slowa nie wystarczaj aL.
tak i w przypadku wiary -musi uzewnetrznia6 sis ona w postaci
znak6w i gest6w.
W Zyciu codziennym miQdzy soba porozumiewamy sic nie
tylko za pomoca sl6w, stosujap r6Zne intonacje wypowiedzi, ale
takze u2ywajap gesty, znaki, symbole. Czesto je§li czegos nie
potrafimy wyrazi6 slowem dopowiadamy gestem, czy znakiem.
Bywaja one nieraz wa2niejsze niz slowo. Gdy np. nawiazujemy
znajomo§6 z dnlgim czlowiekiem podajemy mu rQkQ, usmiechamy sis, piszemy listy, dai.owujemy kwiaty, prezenty. W zale2no§ci od stopnia za2ylo§ci stosujemy odpowiednie gesty, wyrazaja-125 -
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ce nasz stosunck do tego czlowieka -to co jest w naszym sercu czy\i pewien okee§1ony stan dwh.a, nasze uczucia, kt6rych nie da
sit wyrazi6 slowami. Szczeg61ne znaczenie przywiazujemy do
znak6w,gdyza\ekynamLnaiakiei§znaiomo§ci.Onebowiemukazuja, wywoluja i poglebiaj a -wiQZ, sympatiQ, 2yczliwos6, mi1o§6.

W relacji czlowieka z Bogiem, a wiQc w dziedzinie naszej
wiary sam Jezus Chrystus pokazal Apostolom sposoby podtrzymywania i poglQbiania wiQzi z Bogiem. Istniejap w ludzkiej naturze posfugiwal sic prawdziwie ludzkimi znakami, gIQboko zako1-zenionymi w ti-adycji spoleczehstwa, w kt6rym Zyl. Chleb, wino,
woda, olej , nalozenie rak, obmycie -to najczesciej stosowane znaki
przy sprawowaniu sakrament6w. Chleb i wino stanowily podstawowe pozywienie ludzi tamtych czas6w. Woda sfu2yla do oczyszczeh i obmy6, olej byl Srodkiem leczniczym, ale takze symbolem
blogoslawiehstwa, dostojehstwa i godno§ci (namaszczanie kr616w). Nalozenie rak oznaczalo wybrahstwo, przekazanie wladzy.
Zastanawiajap siQ mad misja Ko§ciola 1-ozwa2alismy slowa

Clirystusa - Jego ostatnie polecenie - dane Apostolom (a wiQc
Ko§cio±owi) przed wniebowstapieniem ~ gloszenia milo§ci Boga
do czlowieka i przyczyniania sis do tego, aby ta milo§6 mogla sis
w naszym §wiecie uzewnQtrznia6. Wypelniajap polecenie Jezusa,
uczniowie, a potem ich nastEpcy, coraz glQbiej odkrywali wage i
znaczenie licznych znak6w, kt6re czynil sam Jezus` lub polecal
im czyni6.
Przez swoje slowa i czyny Jezus objawil ludziom wszech czas6w zbawcza wolQ Boga. Z Jego to polecenia Ko§ci61 czyni j A widzialna i slyszalnq i w ten spos6b Ko§ci61 j est znakiem wsp61noty
zbawienia, znakiem blisko§ci Chrystusa. Tu Chrystus pozostaje
widzialnym, slyszalnym i realrie obecnym. Obok gloszenia Slowa
Bozego uwidacznia sic to -g16wnie w sakramentach Kosciola. One
sq Zywymi znakami, kt6re wskazuja, co 86g dla nas czyni przez
Jezusa Chrystusa. Ko§ci6ljest zatem podstawowym sakramentem
milosci Boga do czlowieka. Dokunlent Sobom Watykahskiego 11
m6wi:
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®:Kosci6ljestwChrystusieniejakosak]-arnentem,czyliznahiem_ i parzeqziem wewnetrznego z.jednoczenia z Bogiem
ijednoscicalegorodzajuludzkiego''.\
Sakramenty majq swe Zr6dlo w Jezusie Chrystusie, Jego Zyciu, Smierci i zmartwychwstaniu -gdyz to wla§nie Onjest ucieleSnieniem milo§ci Boga do czlowieka. Papiez Leon Wielki powiedzial w V wieku:
W§zys_tko to, co w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa bylo
widzialne, slyszalne i doswiadczalne, dziala nadal w sakramentach Kosciota" o2
Sakramenty to nie tylko zewnQtrzne formy, to cos wiQcej one sprawiaja, Ze dziQki poslugiwaniu sis slowem, gestem i znakiem, czlowiek jest w stanie odbiera6 zmyslami rzeczywisto§6
nadprzyrodzona, o kt6rej m6wi Ko§ci61.
W my§l poleceh Chrystusa i Jego wzorem Ko§ci6I daje nam
'odczu6 milo§6 Boga pi-zez wodQ chi-ztu §w., chleb Eucharystii,

namaszczenie chorych, wycingniQcie rQki mad penitentem dla rozgrzeszenia.Spo§r6dwieluznak6wliturgicznychpraktykowanych
w Ko§ciele od poczatku chrzescijahstwa, w XII wieku wyodrQbniono 7 -jako podstawowe i ustanowione przez samego Chi-ystusa. Nazwanoje sakramentami. Pozostale, a naleza do nich r6Zne
czynnosci po§wiQcenia, blogoslawiehstwa, dedykacje, egzorcyzmy i procesje, sa nadal obecne w Zyciu wsp61noty chrzescijahskiej pod nazwa sakramentali6w. Oznaczaja, podobnie jak sakramenty, pewne duchowe skutki, ale ustanowione saprzez Ko§ci6l
ijegomodlitwiezawdziQczajaskuteczno§6.3
Sam Chrystus nie uzywal slowa sakrament (zaczeto go stosowa6 dopiero od IV wieku), nie okreslal Scisle obrzQdowego ksztaltu; czynili to Apostolowie, czyni to Kosci6I zgodnie z kultura, rozumieniemiwrazliwo§ciatych,kt6rzywdanymczasiegotworza.

WszystkiejednaksakramentysawolaChrystusa,abyczlowiek
na kazdym etapie swego Zycia m6gl korzysta6 z laski, mocy
\ Konstytucja dogmatyczna o Ko5ciele,1
2 Zczrys ".cz7?;, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Krak6w, str. 164
3 Por. SZow#j.fa /eo/ogz.cz#);, t. 2. KsiQgarnia §w. Jacka 1989, str. 225
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Bozej dla pelnienia swego powolania tu na ziemi w tahi spos6b.
by m6gl spotka6 sic z Bogiem w Kr6lestwie Niebieskim.
Sakrament chrztu, biei.zmowania i Eucharystii nazywane sa
od poczatk6w chrzescijahstwa „wtajemniczeniem chrzescij ariskim"poniewazwprowadzajaczlowiekawistotQchrzescijahstwa.
DziQki nim uczestniczymy w Smierci i zmal.twychwstaniu Jezusa, w Jego Duchu, a tym samym w dokonanym przez Niego odkupieniu.4 Chrzest, bierzmowanie i kaplahstwo przyjmuj e siQ raz
w Zyciu, gdyz skutecznos6 ich jest nieodwracalna. Ma±Zehstwo
trwa do §mierci jednego ze wsp6Imalzonk6w, wtedy drugi mo2e
przyj q6 ponownie sakrament malzehstwa. Sakrament namaszczenia chorych mozna i nalezy powtarza6 w kazdej powa2niejszej
chorobie. Co do pozostalych -saki.amentu pokuty i Eucharystii Kosci61wyznaczanamtylko„dolnagranicQ"-pJ'z);Jtczj77i;7z.ejrcziz

wrohaspowiada6siQiwczasiewielkanocnymkonuni,e.Sw.przyj#towczc (dobrze nam znane przykazanie ko§cielne).

Sakramenty moina przyporzqudkowa6 pewnym wQzlowym
i granicznym wydarzeniom naszego Zycia., zwiapane sa z jego
poczatkiem, 1-ozwojem, zagro2eniem i kohcem. W ten spos6b
nasze Zycie biologiczne splata siQ z Zyciem nadprzyrodzonym. W
tych waznych momentach spotykamy sis w spos6b szczeg6iny z
Chrystusem, aby zaczei-pnap6 od Niego laski.
„Sckrcrmertynietylkowskadyqnowekycie,onenamjedqjq.
Nie tylko m6wiq: o naszym zbawiieniu, one je dajq. One nie
tylko m6wiq o bliskosci Pana, w nich Pan przychodzi do
nas " .S

Chrzest §w. Opisy chrztu jeszcze z I wieku znajdujemy w
Dziejach apostolskich. Chi-zczono wtedy cale domy ~ doroslych,
dzieci, niewolnik6w. Zanurzano calego czlowieka w wodzie w rzekach, stawach, Zr6dlach, w morzu. Zanurzenie w wodzie
symbolizowalo zej§cie do grobu = Smiei.6 dla grzechu, za§ wyjScie z wody = zmartwychwstanie czlowieka do nowego Zycia.

4 Por. tamze. str. 221
5 Zczr)/s wJ/.cz71;, Stl-. 165
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Od IV wieku budowano juz do tego celu w §wiatyniach baptysteria, a potem chrzcielnice.
Stopniowo zaczQto przywiazywa6 wage do okresu przygotowania do chrztu zwanego katechumenatem. Poniewaz sakrament
chrztu gladzi wszystkie grzechy, a sakramentu pokuty nie bylo
mo2na powtarza6 tak czQsto, jak dzisiaj, wielu ludzi vy pierwszych wiekach odkladalo chrzest na koniec swego 2ycia. Bywalo.
Ze nie zdazali go przyja6.
Chi-ztu Sw. udzielano poczatkowo tylko dwa razy w roku ~ w
Wielka SobotQ i w wigiliQ zeslania Ducha S\wiQtego. Ochrzczeni
zakladali biala szatQ, kt6ra nosili przez kolejnych 8 dni. ObrzQdowi towarzyszyli: tzw porQczyciel, a wiQc osoba, kt6ra odpowiedzialna byla za przygotowanie do sakramentu, diakon lub diakonisa (w zaleznosci od plci przyjmujapego chrzest) oraz w
przypadku chrztu dziecka -dorosly odpowiedzialny zTa j ego wychowanie w nauce Chrystusa.
Przez chrzest rodzimy sic do nowego Zycia -Zycia we wsp6lnocie z Jezusem Chrystusem i z wszystkimi w Niego wierzapymi.
Wsp61czesna bogata symbolika chrztu ukazuje i tfumaczy nam to,
co dokonuje siQ w sakramencie. Obmycie woda (dzi§ tylko polanie
g16wki dziecka) symbolizuj e wewnQtrzne oczyszczerie z grzech6w,
narodzenie sic czlowiekajako dziecka Bozego. Namaszczenie glowy dziecka krzyzmem §w. to znak wlapzenia dziecka do ludu BoZego i do uczestnictwa w godno§ci Chrystusa. Nalozenie bialej szaty
-to przemiana, przej§cie ze stanu grzechu do stanu SwiQtosci i
znak godnosci dziecka Bozego (mamyja zachowa6 iiieskalana a2
po Zycie wieczne). WrQczenie rodzicom i chrzestnym zapalonej
Swiecy wyraza ich zobowiazanie do strzezenia w dziecku §wiatla
Chrystusa. Podobne znaczenie rna uczyniony przez celebransa, rodzic6w i chrzestnych na czole dziecka znak krzyza §wiQtego (prak-

tykowano to juz w pierwszych wiekach clirzescij ahstwa przyjmujac kandydat6w do katechumenatu). Gest ten wyraza gotowo§6
przyjQcia odpowiedzialno§ci za chrzescijahskie wychowanie
ochrzczonego.
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Dla niekt6rych niezrozumiale j est udzielanie tego sakramentri
malehkimjeszcze nieswiadomym dzieciom. M6wia: „gdy doroSnie Swiadomie wybierze i zadecyduje samo". Dlaczego jednak
zdecydowanosiQnatakapraktykQw`Ko§ciele?
Ot6Z od najdawniejszych czas6w udzielano chrztu takze maIym dzieciom. Natui.alne jest to. Ze rodzice zabiegaja o chrzest
swego dziecka. Daja mu Zycie, a pi-zez swa przynalezno§¢. do
konkretnego narodu, Sl.odowiska spolecznego, czy przez swojq
sytuacjQ materialna wplywaja na to kim bQdzie ich dziecko` a w
pewnym stopniu nawetjak potoczy siQjego 2ycie. Troszczq sit o
to wszystko, co uznaja dla swego dziecka za wartosciowe. Proszap o chrzest rodzaje do Zycia w Chaystusie, kt6re podejmuja
sis rozwija6 przez odpowiednie wychowanie.6 Jesli rodzice wahaja sic i pozostawiaja decyzje dziecku, gdy dorosnie, to albo zagubili swoja wiarQ, albo nie rozumieja istoty sakrament6w.
W liturgii naszych pi-aktyk I-eligijnych przypomnieniem laski
otrzymanej na chi-zcie jest kropielnica, znak krzyza, pokropienie
woda §wiQcona podczas niekt6rych nabozehstw (dawniej zawsze
na sumie), czy obrzQdy nabozehstwa odprawianego w Wielkci
Sobot€.

Bierzmowanie. Lacinskie slowo „confimiatio" oznacza ulnocnienie. Lapzy sic bardzo Sci§le z sakramentem chi-ztu. Jest dope.l-

nieniem tego zwiazku w Chrystusie, j aki zostal zapoczatkowany
w tym pierwszym saki-amencie. Przez szereg wiek6w udzielany
byl razem z clll.ztem; oddzielono go dopiero w Sredniowieczu.
Od tego czasu przyjmuje sic go po doj§ciu do wieku rozeznania,
czQsto dopiero kilka lat po pierwszej spowiedzi i Komunii Sw -z
rak biskupa. Udziela siQ go podczas Mszy §w., abyja§niej ukaza6
zwiazek tego sakramentu ze §miercia i zmartwychwstaniem Jezusa, uobecnianymi podczas Eucharystii. Bier.zmowany otrzymuj e
nowe imiQ (tym razem §wiadomie przez siebie wybrane), biskup
namaszcza jego czolo krzyzmem Sw. a wypowiadane slowa sct
nawiqzaniem do zeslania na Apostol6w Duclia Swietego w dniu
PiQ6dziesiatnicy: „przyjmij znamie Ducha Sw.".
6 Pot. Slownik teologiczny, t.I . str. 86
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Sakrament bierzmowania zwany jest czasem sakramentem
dojrzalo§ci chrzescijahskiej, gdyz rna tu miejsce pelne i Swiadome wlaczenie siQ w Kosci61 i przyjQcie za niego odpowiedzialno§ci. Na te trudy doroslego Zycia chrzescijahskiego w sakramencie
bierzmowania uzyskujemy szczeg6lna pomoc, zostaj emy umocnieni Duchem §wiQtym.
Eucharystia. Nazwa pochodzi od gi.eckiego slowa e#cfeczrz.sfez.J7 -dziQkowa6. Ten sakrament stanowi „centrum 2ycia Ko§cio1a".Poczateksw6jbiei-ZeodOstatniejWieczerzy,kt6raJezusspoZywal ze swymi uczniami w przeddzieh swej m€ki i §mierci. Biorap
w6wczas chleb i wino podawal Apostolom, m6wiap, Zejest to Jego
cialo kt6re za nich bQdzie wydane i Jego krew, kt6ra zostanie pi.zelama za nich i za wielu na odpuszczenie grzech6w. Nakazal Apostolom czyni6 to na swoja pamiatkQ. I rzeczywi§cie od poczatku
tak czynili. Dzieje Apostolskie wzmiankuja o Zyciu pierwszych
chrze§Of]a;rL:. „Tlrwali oni w nauce Apostol6w i we wsp6lnocie, w
tainaniu chleba i w modlitwach ". Poczapfhowo zhieral]i s±Q w prywatnych domach czlonk6w wsp6lnoty, aby celebrowa6 obrzQd
zwany wtedy „1amaniem chleba". Dopiero ok. 11 wieku zaczQto
budowa6 specj alne domy modlitwy -§wiqtynie, aby tarn sprawujap pi.aktyki 1-eligijne wielbi6 Boga.
Eucharystia, potocznie zwana Msza §wiQta, posiada niezwykle
bogata symbolikQ. Niemozliwoscia w tej chwili jest obja§nienie
zawartych w niej licznych znak6w, gest6w i sl6w. Skoncentmjmy
sic wiec na tym, czym jest Eucharystia. Jest dziQkczynieniem za
zbawienie §wiata dokonane przez Smier6 i zmartwychwstarie Chrystusa.Jesttakzeuobecnieniemtejpaschalnejtajemhicy-JegomQld,
Smierci i zmartwychwstania.
W niej staje sis obecny Chrystus, udzielajapy zgromadzonym
pokarmu, jakim jest Jego Cialo i Krew -pod postaciq chleba i
wina -pokarmu na Zycie wieczne. „K/o spo2}Jwcz mo/.c Cz.czZo z.
pije mojc£ Krew, rna Zycie wieczne, a Ja go wskrzesze w dniu osl,afecznyJ7£ " r7 6, 54J. Ten moment mo2e bye dla wielu trudny, niezrozumialy. Od poczatk6w chrzescijahstwa przemienienie chle-

ba i wina w Cialo i Krew Pahska bylo nie kwestionowanym
pi.zekonaniem wiary i nazwane zostalo przeistoczeniem. Ozna-131 -
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cza to, 2e wed fug wiary cala istota (substancja) chleba i wina zostajemocaDuchaSwiQtegopi-zemienionawCialoiKrewJezusa.
podczas gdy postacie (przypadlo§ci)jako chleb i wino pozostaja
niezmienione7o

DziQki uczestnictwu w Eucharystii tworzymy jedno Cialo CialoChrystusa,kt6rymjestKosci61.„Po#7.ewczz./.ecJe72/.eL`'rc./2/e6,

przeto
`my z tego
iny, liczni,
samegotworzymyjedno
chleba" (1 Korcialo:
10,I_7)
Ws3ysc_y
. ELdrnystin
bow!epe
.]e.s:bierz.ey.iQ!c

szczeg61nymspotkaniemsiQuczni6wChrystusa-wszystldchnas
ze soba. W obecnej liturgii 'ta wsp61nota wyrazanajest przez przekazanie sobie znaku pokoju przed Komunift Sw.
Eucharystiajest takze ofiarq. Gi-omadzap sis na „Iamanie chleba" uprzytomniamy sobie, Ze ten chleb jest Cialem Chrystusa
wydanym za nas na krzyzu, a pijap z kielicha uprzytamniamy sobie, Ze to Jego Krew za nas wylana. Wszystko to dzieje sic z woli
ChrystusaimocaJegoDucha-ponawiasiQiuobecniakrzyzowa
ofiara Jezusa zlozona Bogu za grzechy wszystkich ludzi. Jest takZenaszaofiara-przynosimyiprzedk±adamyBogunaszecodzienne trudy, smutki ale r6wnie2 skladamy dziQkczynienia za otrzymane laski.
Wsp6lna Eucharystiajest wyrazem wiary i uwielbienia Boga.
Jest sakramentem Bozej milosci, z kt6rej czexpiemy si'Iy do chrzeScijafiskiego Zycia. Je§li bez waznej p].zyczyny opuszczamy niedzielna Msze Sw. odrzucamy tQ szczeg6lna okazjQ zbli2enia sic
do Boga. zjednoczenia siQ z Chrystusem obecnym w tym sakramencie, oddalamy sic od wsp61noty wierzapych.
Pokuta. Czesto nazywana saki.amentem poj ednania j est znakiem odpuszczenia czlowiekowi grzech6w popelnionych po
chi-zcie. W Ewangelii czytamy slowa Jezusa, skierowane do Apostokbw.. „ Wezmijcie Ducha Swietego, kt6rym odpuscicie grze{!i}.; _

sq im odpuszczone, a kt6rym zatrzymacie, sq ipe =atl:zymape ':(J
20,22.23J.Zatemichposluganiedotyczylatylkoglo~szeniaDobrej Nowiny i udzielania chrztu, ale otrzymali takze mozno§6 odpuszczania grzech6w.
7 Por. tamze, str. 166
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Ciekawajest historia rozwoju tego sakramentu. Przez pierwsze wieki udzielany bywal rzadko. Przezjakis czas mozna go byio
przyjq6 tylkojeden raz po chrzcie. Panowalo przekonanie. Ze chrze§cijanin oti-zymawszy symbolicznie biala szate na chrzcie nie powinienjej nigdy utraci6. Z czasem chrzescijahstwo stalo sis religia oficjalnie uznana, rozprzestrzenialo sic i wzrastala liczba
wiemych.Wkonsekwencjitegoorazlicznychhistorycznychuwarunkowah obnizeniu ulegl przeciQtny poziom moralnosci. Dlatego praktyka pokutna od wieku IV stala sis czQstsza. Byla to jednak tludna i dluga droga powrotu do wsp6llioty Kosciola. W
przypadkuniekt6i-ychciQzkichgrzech6wtakichjakcudzol6stwo,
balwochwalstwo i zab6jstwo, pokuta trwala wiele lat i byla publiczna. Bylo kilka rodzaj6w grzesznik6w: tacy, kt6rzy byli tylko
na czytaniach i kazaniu, tacy, kt6rzy klQcze]i podczas calej Mszy
§w. (nawet w niedzielQ) i tacy, kt6rzy stali oddzie]nie (w prezbiterium) i nie przyjmowali komunii §w. W Kapadocji w IV wieku
zdai.zali sic pokutnicy, stojapy na zewnati.z kosciola i blagajapy
wchodzapych o modlitwe.
Wsp61czesna praktyka pokutna datuje sis od poczatk6w Sredniowiecza(odVwieku).Wprowadzilijamnisiirlandzcyiszkoccy
(spowiedz uszna). Byly to czasy, kiedy cz€sto ludy, czy nai-ody
pi-zyjmowaly chrze§cijahstwo zbiorowo -decyzja swego wodza
lub wladcy. Nie bylo wiQc mowy o Zadnym zrozumieniu przez
nich wiary. Dlatego wdrozenie ich w moralne wymagania wynikajace z Ewangelii i Zycie sakramentalne wymagaly dluzszego
procesu. Swiadomos6 takich chi.zescijan nie pozwalala na stosowanie dawnych surowych praktyk pokutnych. Musiano wiec od
nich odstapi6. Od IX wieku zaczQto wiQc udziela6 rozgrzeszenia
zaraz po wyznaniu grzech6w. Rodzaje pokuty tez stopniowo ulegaly zlagodzeniu. Kosci6I odpuszczajap wine przeposil spraw€
odpokutowania kary na odpusty lub pozostawial sumieniu czlowieka oraz samemu Bogu.
W sakramencie pokuty spotykamy sic z Chrystusem przebaczajapym. Zaczynamy nasze Zycie od nowa z czysta karta. Pozbywamy sic balastu grzech6w, kt6ry oslabia w nas 2ycie Boze,
zala2ek kt6rego otrzymali§my na chi-zcie. DostQpujemy pojedna-133 -
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nia z Bogiem -naszym Panem, a takze z cal`a wsp6lnota Kosciola. Otrzymuj emy sakramentalna laskg, dzi€ki kt6rej bedziemy mieli
silQ codziennie umiera6 dla grzechu, a powstawa6 dla 2ycia.
W biezapym stuleciu, a szczeg6hie po soboi-ze Watykahskim [1
upowszechnila sic pl-aktyka cz€stego przyjmowania sakramentu
pokuty i czQstej komunii §w. .
Namaszczenie chorych. W trudnych chwi]ach choroby. cierpienia i b61u dziQki sakramentowi namaszczehia chorych doL¢wiadczamy wspierajapej blisko§ci Boga. Namaszczenie §wiQtymi olejami dodaje nam sit do pi-zezwyciezenia cierpienia, umacnia w
nadziei na Bo2e milosierdzie i zbawienie.
Poczatki tego sakramentu siQgaj a tradycj i pierwszych wsp6lnot chi.zescijahskich. Aposto±owie przejmuj a troskQ Jezusa o chorych. 0 naniaszczaniu chorych cz}rfamy w Li§cie §w. Jakuba.. „ C7zorule Jctos w5r6d was? Niech sprowadzi kaplan6w Ko,Sciota, by sic
modlili nad nim i nama5cili go olejem w imie Pana. A modlitwa
pelna wiary bedzie dla chorego ratunkiem i Pan go pod±wignie,
a jesliby popetnil grzechy, bedq mu odpuszczone (Jk 5 , 14-15 ,) .
W starozytnosci olej stosowany byljako skuteczny zabieg leczniCzy.

Przez lapzno§6 z Clnystusem w choi.obie mozemy §wiadomie
lapzy6 swe ciexpienie z cierpieniem i §miei-cia Jezusa, kt6re podja[ dla zbawienia Swiata. Swiadomos6 tego przynosi silQ i ulg€

oraz podtrzymuje w wierze. Namaszczenie chorych powoduje
takze oczyszczenie z grzech6w. Chociaz sakrament pokuty powinien poprzedza6 namaszczenie, jednak nie zawsze jest to mozliwe i wtedy dla zgladzenia grzech6w wystarczy namaszczenie.
Slabo§6, cierpienie ciala staja sic w tym sakramencie znakiem
umierania gi-zechowi, zjednoczenia z Chi.ystusem umierajacym
za grzechy, by przywr6ci6 Zycie.8
Sakrament namaszczenia choi-ych jest sakramentem wyraZajapym wiarQ Kosciola, wiarQ choi-ego, jego domownik6w i bliskich. Powinno sic go przyjmowa6 w kazdej powazniejszej chorobie, w stanach oslabienia i dolegliwo§ci -niekoniecznie w
8 Por. tamze, str. 342
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starszym wieku i w bezpo§rednim niebezpieczehstwie Smierci.
Obecne obrzedy tego sakramentu podkre§laja jego charakteiwsp6lnotowy. Moze on bye sprawowany w domu chorego, wtedy towarzysza mu bliscy, moze tez bye udzielany podczas Mszy
§w. ObrzQdy sakramentu namaszczenia chorych nie sa cudownym Srodkiem majapym zapewni6 zdrowie lub oddali6 perspektywQ cierpienia -choc czQsto tak sic zdarza. Sa przede wszystkim pomoca, by czlowiek umial cierpie6 z Chrystusem.
Kaplahstwo. Wywodzi sic od Jezusa Chrystusa, kt6i-y powo1al Apostol6w, by glosili Dobra NowinQ i pasterzowali tym, kt6rzy ich slowom uwiei-za. WladzQ kaplahstwa poshigi przekazuje
sis w Kosciele przez obi-zed §wiQceri bQdapy kolejnym z siedmiu
sakrament6w. ObrzQd §wieceh siQga tradycji apostolskiej i polega na wlo2eniu 1.ak i modlitwie.
Kiedy wsp6lnota wierzapych rozrosla siQ, Apostolowie musi eli powola6 do pomocy siedmiu mQZ6w , , cJob7'€/a bTZcztvy, /7ez#}/c/7
c74£c/7cz z® #?qc77iojc;. ". Najpierw zostali oni wybrani pi.zez wsp6lnotQ, a potem przedstawieni Apostolom, „ /ffd7-z~}; #7oc7/czc LTz.¢p VI;Zo2,v/7.

7zcz #z.cfe r€ce " rDz 6, 6J. Mieli oni ti-oszczy6 sis pi-zede wszystkim

o sprawiedliwe rozdzielanie jalmu2ny. W czasie swoich podr62y
apostolskich, w nowych wsp61notach chrze§cijahskich §w. Pawel
ustanawial przez wlozenie rak tzw „ s'fcz7isz,vc/z " (prezbiter6w) lub
„dozorujq!cych" (b.TskxlJxp6w), aky „kierowali Ko.5ciolem Boga.
kt6ry On nabyl wtasnq krwiq" (Dz 20. 28) . TElkire -mne pisrm:2+ENo-

wego Testamentu (1 Tin 4.14 i 2 Tin 1,6) m6wia nam o tym` Ze
powierzanie urzQdu w Ko§ciele odbywalo sic przez nalozenie 1-ak.
W ten sam spos6b odbywa sic to r6wnjez obecnie. MQZczyznom, kt61-zy czujq sic powolani do sfuzby we wsp6lnocie zlecaj€[
tQ misje biskupi -nastQpcy Apostol6w -udzielajap sakramentu
kaplahstwa. Wsp61nie z wyswiQcajapym biskupem sprawujci oni
ofiarQ Mszy §w., na znak tego, Ze sa pi.zedstawicielami biskupa,
dzialaja zjego polecenia i przed nim sa odpowiedzialni. Biskup
za§ otrzymuje SwiQcenia i wladzQ biskupia poprzez modlitw€ i

wlozenie rak przez innych biskup6w. Wsp6lnota biskup6w w
jedno§ci z biskupem Rzymu (papiezem) jest nieprzerwana kon-
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tynuacja Kolegium Apostolskiego w nauczaniu i pasterskim
zarzadzaniu Ko§ciolem.9
Apostolowie, a potem biskupi i kaplani wystQpuja w imieniu
Jezusa gloszap Jego EwangeliQ, ponawiajap w Eucliarystii to, co
uczynil Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, udzielajqc chrztu,
odpuszczajap grzechy, namaszczajap chorych, asystujap przy zawieraniu malzehstwa, czuwajap mad „ Kojcz.oze772 Bogcz ", czytajap slowa Pisma §w. jako slowo Boze. Wszystkie szczeg6lowe
funkcje, kt6re sprawujft biskupi, pl-ezbiterzy (kaplani) i diakoni
sfuzaj ednemu: twol-zeniu i poglQbianiu wsp6lnoty uczni6w Jezusowych. Cala dzialalnos6 duszpastei.ska rna posiada6 nie tyle charakter administracyjny w Ko§ciele, ile rna mobilizowa6 do wsp6lnej realizacji Ewangelii, do budowania wsp6lnoty Ko§ciola przez
wzajemnie §wiadczone sobie ushigi.10
Malzehstwo. Tego sakramentu udzielaja sobie sami narzeczeni, gdy w obecnosci kaplana i dw6ch Swiadk6w, spo§r6d spoleczno§ci wiernych, wypowiadajq slowa przysiegi malzehskiej .
Ta przysiQga zlozona wobec Boga i Kosciolajest dla ochi-zczonych sakramentem. Oznacza to, Ze milos6 Boza bQdzie w nich
dziala6, a ich mal2ehstwo staje sic symbolem wsp6lnoty Boga
z Ko§ciolem.
Saki.ament malzehstwa i jego liturgia bQdzie przedmiotem
nastQpnej katechezy.
Jednolity spos6b sprawowania sakrament6w, te same czynno§ci i slowa powtarzane w kazdym przypadku moga sprawia¢
wi-azenie, ze sakramenty sajakby magicznym, czy automatycznym §rodkiem zyskiwania laski Bozej , dla kazdego takiej samej .
Wystai-czy wykona6 okreslone gesty, wypowiedzie6 wlasciwa formulkQ, by uzyska6 okre§lone dobrodziejstwo Boze. Tak jednak
nie jest. Sakramenty sa znakami dzialania Jezusa Chi-ystusa i znakami wiary pi.zyjmuj acego j e czlowieka, a zatem posiadaj a charakter osobowy. Mimo takiej samej fol.my zewnQtrznej kryjci r6Zna rzeczywistos6. Aczkolwiek skuteczno§6 sakramentu nie mierzy
9 Por. Zc!xp/a w7.czr};, str. 21 I

10 Pot. Slowliik teologiczny. t.1, stl. 236
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siQpoboznosciaczlowiekadoniegoprzystapujapego,jednaknie
jest obojQtne czyjest on mniej lub bardziej nastawiony na przyjQcie sakramentu, mniej lub bardziej pojmuje sens, czujejego potrzebQ, jest got6w mniej lub bardziej z niego skorzysta611.
Waznajest postawa wiary, otwarcie sis na dzialanie Boga. Jezus udziela w saki.amencie takiej laski, jakiej w danej chwili temu
czlowiekowi chce udzieli6, jakajest on w stanie przyjq6. Innymi
slowyodBogaotrzymujemytyle,ilepragniemyotrzyma6.
Przez sakramenty Chrystus chce jakby nam przypomnie6:
umariem za ciebie, nie zmamuj mojego Daru, trzymaj sis mnie w
kazdym wieku i na kazdym etapie swojego Zycia -jestem Twoim
oparciem. Je§li bQdziesz ze Mna, nie zginiesz, nie zagubisz siQ.
bedziesz mial Zycie wieczne. . .

„Tak bowiem 86g umitowal 5wiat, Ze Syna swego Jednorodzonego dat, aby kazdy kto w Niego wierz;y, nie zginapl, ale mial
a.ycie.wi?cz_ne.Albowiem86gnieposlalswegoSynana§wiatpo
to,_aby _5wiat potepil, ale po to, aby §wiat zostal przez Niego zbawiony" (J 3,16-17).

H Pot. Stownik teologi,czny . t. 2. str. 2;22
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