
  

 Za cznik B

[1213-1284]

Wed ug Ko cio a katolickiego, celem sakramentu chrztu jest 
odwrócenie skutków grzechu Adama. Chrzest ma dokonywa  
tego przez usuni cie grzechu pierworodnego z duszy i nape -
nienie jej ponownie ask  u wi caj c  [1262-1266]. Ten akt uspra-
wiedliwia przyjmuj cego sakrament i u wi ca go przed Bogiem, 
czyni c go uczestnikiem ycia aski i cz onkiem Ko cio a kato-
lickiego [1265-1270]. 

[1322-1419]

Eucharystia jest centralnym aktem praktyki katolicyzmu. 
Jest ona „sakramentem sakramentów” (1211) i „wszystkie inne 
sakramenty s  skierowane do niej jak do swego celu” (1211) [1113]. 
Katolicy przyjmuj  sakrament wi tej Eucharystii podczas 
Mszy wi tej. Wierzy si , e Eucharystia dostarcza niebieskiego 
pokarmu w postaci cia a i krwi Chrystusa [1392]. Powszechnie jest 



ona nazywana komuni  wi t . O sakramencie tym mówi si , e 
pog bia zjednoczenie katolików z Bogiem [1391]. Ko ció  uwa a 
Eucharysti  za najwi kszy z siedmiu sakramentów, Naj wi tszy 
Sakrament i zach ca katolików do cz stego przyjmowania go 
[1389]. Wielu starszych, pobo nych katolików, uczestniczy w Mszy 
wi tej i przyjmuje Eucharysti  codziennie. 

[1285-1321]

Bierzmowanie jest szczególnym wzmocnieniem udzielanym 
przez Ducha wi tego, aby uzdolni  katolika do przeciwsta-
wiania si  pokusom oraz zarówno do obrony, jak i promowania 
Ko cio a katolickiego [1285, 1302-1305]. Katolicy zwykle przyjmuj  
bierzmowanie w wieku oko o 12 lat, po uko czeniu doktry-
nalnego kursu przygotowawczego [1306-1311]. Tego sakramentu 
udziela biskup lub jego delegat. Udzielaj cy zanurza swój kciuk 
w wi tym oleju i namaszcza czo o osoby przyjmuj cej sakra-
ment znakiem krzy a, mówi c: „Przyjmij znami  daru Ducha 

wi tego” (1300) [1300, 1312-1314]. Bierzmowanie jest czasami nazywa-
ne osobist  Pi dziesi tnic  [1288, 1302].  

[1422-1498]

Sakrament ten, powszechnie nazywany spowiedzi , jest usta-
nowiony w celu przebaczania grzechów ci kich, pope nionych 
po przyj ciu chrztu [1446]. Normalnie przyst puje si  do niego po 
raz pierwszy w wieku oko o 8 lat, bezpo rednio przed pój ciem 
do Pierwszej Komunii wi tej [1457]. Pokuta przywraca ask  
u wi caj c  ochrzczonemu katolikowi, który pope ni  grzech 
ci ki. Z tego powodu pokuta jest nazywana tak e sakramentem 
pojednania [1424].

Istniej  dzisiaj trzy ró ne formy obrz du sakramentu poku-
ty [1482-1484, 1497]. Pierwsz  i prawdopodobnie ci gle najbardziej 



powszechn  form  jest przyst powanie do niego prywatnie, jak 
przedstawiono to w Rozdziale 4, Powtórne usprawiedliwienie. 
W drugiej formie tego obrz du kilka osób przyjmuje pierwsz  
cz  sakramentu razem. Nast pnie indywidualnie i prywatnie 
wyznaj  swoje grzechy kap anowi i otrzymuj  rozgrzeszenie. 
Trzecia forma jest równie  przewidziana dla kilku pokutników. 
W tej odmianie obrz du jego uczestnicy przyjmuj  ca y sakra-
ment wspólnie, jako grupa. Zamiast indywidualnego wyznawa-
nia swoich grzechów kap anowi, recytuj  modlitw , w której 
uznaj  swoj  ogóln  win  w my li, s owie i uczynku. Kap an 
proponuje im wspóln  pokut  i og asza rozgrzeszenie dla ca ej 
grupy. Jednak je li kto  b d cy winnym pope nienia grzechu 
ci kiego, otrzymuje rozgrzeszenie przy u yciu trzeciej formy 
tego obrz du, to nadal wymaga si  od niego prywatnego wyzna-
nia grzechów kap anowi w ci gu jednego roku  [550] .

[1499-1532]

Starsi katolicy znaj  ten sakrament pod nazw  ostatniego 
namaszczenia [1512]. Celem tego sakramentu jest dostarczenie 
duchowej i fizycznej si y osobom, które s  powa nie chore lub 
znajduj  si  w niebezpiecze stwie mierci [1499, 1511, 1514-1515, 1520-1523, 

1532]. W przypadku osoby zagro onej utrat  ycia sakrament ten 
przygotowuje jej dusz  na pój cie do nieba. W pewnych oko-
liczno ciach udzielenie tego sakramentu niesie ze sob  równie  
obietnic  fizycznego uzdrowienia [1512]. Namaszczenie chorego 
jest zwykle po czone z przyj ciem dwóch innych sakramen-
tów: pokuty i Eucharystii [1524-1525]. Te trzy obrz dy razem s  na-
zywane ostatnimi obrz dami. 

[1536-1600]

Sakrament wi ce  jest sakramentem, w wyniku którego m -
czy ni s  w czani do episkopatu jako biskupi, do prezbiteratu 



jako ksi a i do diakonatu jako diakoni. S  to trzy stopnie wi -
ce  katolickich [1536-1537].  

[1601-1666]

Sakrament ma e stwa jest udzielany w Ko ciele katolickim 
podczas ceremonii ma e skiej [1601]. Poprzez ten sakrament 
wi  ma e ska jest u wi cana i para otrzymuje szczególn  a-
sk  pomocn  w yciu ma e skim [1638-1642].  


