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ZARYS KATECHEZY 

O SAKRAMENTACH �WI�TYCH 

Tegoroczne Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne w KUL po-

�wi�cone zostało sakramentom oraz katechezie przybli�aj�cej ich rozu-

mienie i formuj�cej do ich przyjmowania. Podj�ta problematyka wydaje 

si� niezwykle aktualna, przede wszystkim ze wzgl�du na wa�no�� i moc 

działania sakramentów, które „s� skutecznymi i widzialnymi znakami, 

poprzez które człowiekowi udzielane s� okre�lone łaski wła�ciwe ka�-
demu sakramentowi”

1
. 

Konstytucja o Liturgii Soboru Watyka�skiego II mówi, �e sakra-

menty „stanowi� o�rodek całego �ycia liturgicznego” (KL 6). W�ród naj-

wa�niejszych skutków sakramentów mo�na wymieni�: „u�wi�cenie czło-

wieka, wyra�enie, powi�kszenie i umocnienie wiary przyjmuj�cego (sku-

tek indywidualny); budowanie Ko�cioła jako Mistycznego Ciała Chrys-

tusa i jego wzrost (skutek eklezjalny, społeczny); oddawanie czci Bogu, 

czyli kult; pouczenie za pomoc� słów i rzeczy (skutek katechetyczny); 

wzrost czynnej miło�ci i rozwój �ycia chrze�cija�skiego (skutek zarówno 

indywidualny jak i społeczny)”
2
. 

Ju� cho�by na podstawie tego krótkiego zarysu istoty sakramentów 

mo�na dostrzec ich niezast�pion� warto�� dla ka�dego katolika. Z tego 

wzgl�du istotne jest równie� samo przygotowanie do ich przyjmowania. 

Zadania tego podejmuje si� przede wszystkim szeroko rozumiana kate-

cheza. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae mówił: 

                                                
1 R. Czekalski. �ycie sakramentalne sensem egzystencji ludzkiej. W: Pedagogika 

wiary. Red. A. Hajduk, J. Mółka. Wydawnictwo WAM: Kraków 2007 s. 272. 
2 Cz. Krakowiak. Nowe akcenty w posoborowej nauce o sakramentach. W: 

W słu�bie Bogu i ludziom. Red. H. Słotwi�ska. Polihymnia: Lublin 2005 s. 164. 
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„Katecheza z natury swej jest zwi�zana w sposób szczególny ze sprawo-

waniem sakramentów, gdy� wła�nie w sakramentach, a zwłaszcza w Eu-

charystii, Jezus Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka” 

(CT 23). Natomiast Dyrektorium Katechetyczne Ko�cioła katolickiego 

w Polsce postuluje, aby katecheza miała „charakter �ci�le liturgiczny na 

wszystkich etapach edukacyjnych: dzieci młodsze przygotowuje do 

uczestnictwa w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania, 

dzieci starsze wprowadza w lektur� Pisma �wi�tego i do �wiadomego 

wyznania wiary, młodzie� gimnazjaln� przygotowuje do przyj�cia sakra-

mentu bierzmowania, za� młodzie� ponadgimnazjaln� do odczytania 

i wyboru drogi powołania i zało�enia rodziny chrze�cija�skiej” (PDK 25). 

Najwa�niejsz� kwesti� w katechezie sakramentalnej jest wiara 

przyjmuj�cego sakrament, bez wiary bowiem sakramenty nie maj� �ad-

nego znaczenia i pozostaj� nieskuteczne. Oprócz wiary wa�na jest tak�e 

wiedza o sakramentach �wi�tych, rozumienie ich istoty i skutków jakie 

nios� dla �ycia duchowego. Zarówno wi�c silna wiara jak i pogł�biona 

wiedza odno�nie do sakramentów, stanowi� podstawowe kryteria udziału 

w �yciu sakramentalnym. Do tego wła�nie powinna przede wszystkim 

formowa� katecheza. 

Poni�ej omówione zostan� główne zało�enia formacji w odniesie-

niu do poszczególnych sakramentów. Zostan� one podzielone, zgodnie 

z Katechizmem Ko�cioła Katolickiego, na sakramenty wtajemniczenia 

(chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuty 

i pojednania, namaszczenia chorych) oraz sakramenty w słu�bie komunii 

(sakrament �wi�ce�, sakrament mał�e�stwa) (por. KKK 1113). 

W niniejszej refleksji pomini�ta zostanie pogł�biona teologia i li-

turgia poszczególnych sakramentów, gdy� ka�dy z nich zostanie odr�bnie 

omówiony w kolejnych referatach. Zaprezentowane zostan� natomiast 

ogólne wskazania formacyjne dla wszystkich sakramentów. Zasygnali-

zowana problematyka zostanie opracowana w kluczu sakramentów, tzn. 

ka�dy z sakramentów zostanie po kolei omówiony w aspekcie kateche-

tycznego przygotowania do jego przyj�cia. 
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1. SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZE�CIJA�SKIEGO

Wtajemniczenie chrze�cija�skie mo�na rozumie� jako „stopniowe 

wprowadzanie w misterium chrze�cija�stwa, którego kulminacyjnym 

punktem jest przyj�cie sakramentów: chrztu, bierzmowania i Euchary-

stii”
3
. Celem tak rozumianej formacji jest przyj�cie wiary Ko�cioła, jego 

doktryny, moralno�ci i liturgii oraz przyj�cie trzech sakramentów inicjacji 

chrze�cija�skiej. W staro�ytno�ci sakramenty te katechumeni przyjmo-

wali jednej nocy podczas celebracji Wigilii Paschalnej, dzisiaj proces ten 

rozło�ony jest na kilka lub nawet kilkana�cie lat a katecheza jest głów-

nym narz�dziem tego procesu (por. DOK 66). 

1.1. CHRZEST

Sakrament chrztu jest sakramentem narodzin chrze�cijanina oraz 

bram� otwieraj�c� dost�p do pozostałych sakramentów
4
. Najwa�niejszym 

skutkiem chrztu jest oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Du-

chu �wi�tym. Dzi�ki temu sakramentowi ludzie staj� si� nowymi stwo-

rzeniami, przybranymi dzie�mi Boga, członkami Ko�cioła i �wi�tyni�
Ducha �wi�tego (por. KKK 1265). „Ko�ciół wierny misji otrzymanej od 

Chrystusa, zawsze uwa�ał chrzest za pierwszy sakrament i nie tylko dla-

tego, �e chronologicznie jest udzielany jako pierwszy, ale przede wszyst-

kim ze wzgl�du na jego znaczenie jako „wej�cie do �ycia i do królestwa” 

oraz pocz�tek procesu potwierdzania przynale�no�ci do Chrystusa, który 

zostanie udoskonalony w pozostałych sakramentach”
5
. 

                                                
3 E. Majcher. Inicjacja chrze�cija�ska. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. 

R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyka. Opole: Redakcja Wydawnictw 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004 s. 119. 
4 Por. KKK 1213. 
5 L. Borello. Chrzest. W: Słownik katechetyczny. Red. K. Misiaszek. Wydawnic-

two Salezja�skie: Warszawa 2007 s. 141. 
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W polskiej rzeczywisto�ci trudno mówi� o katechetycznym przy-

gotowaniu do chrztu dzieci lub młodzie�y, bowiem w zdecydowanej 

wi�kszo�ci zostali oni ochrzczeni w okresie niemowl�cym. Nie oznacza 

to jednak, �e tematyka zwi�zana z sakramentem chrztu została całkowicie 

pomini�ta w zało�eniach nauczania religii i katechezy. Przeciwnie, wiele 

tre�ci chrzcielnych mo�na odnale	� ju� w pierwszych latach edukacji 

religijnej w szkole podstawowej. Katechez� t� mo�na nazwa� katechez�
mistagogiczn�, a wi�c „pogł�biaj�c� �ycie Bo�e zapocz�tkowane przez 

chrzest”
6
. 

Najistotniejsze cele i zadania nauki religii w pierwszych latach 

szkoły podstawowej dotycz� „inicjacji religijno-eklezjalnej w duchu sa-

kramentu chrztu”, […] budzenia „�wiadomo�ci godno�ci dziecka Bo�ego 

i przynale�no�ci do Ko�cioła – rodziny Jezusa”
7
. Z tego wzgl�du wiele 

miejsca w programie i podr�cznikach po�wi�cone zostało wyja�nieniom 

tre�ci i symboliki obrz�dów chrzcielnych oraz u�wiadamianiu uczniom, 

�e przez chrzest weszli w �cisłe, osobiste relacje z Bogiem i Ko�ciołem. 

Tre�ci nauczania religii skoncentrowane s� wokół idei dzieci�ctwa Bo-

�ego i zostały podzielone na grupy tematyczne skupione wokół znaków 

i symboli chrzcielnych tj. znaku krzy�a, Pisma �wi�tego, białej szaty sym-

bolizuj�cej godno�ci dziecka Bo�ego, wody i chrzcielnicy, modlitwy Oj-

cze nasz oraz znaku �wiatła
8
. 

Najwa�niejsze cele, jakie stawia sobie nauczanie religii i katecheza, 

to u�wiadomienie godno�ci dziecka Bo�ego i konsekwencji �ycia wiar�
wypływaj�cych z przyj�cia chrztu �wi�tego. W ramach nauczania religii 

i katechezy nie wyst�puje wi�c bezpo�rednie przygotowanie do przyj�cia 

sakramentu chrztu, gdy� nie ma takiej potrzeby, ale poruszanych jest 

wiele tre�ci przypominaj�cych istot� tego sakramentu i zobowi�zania 

z niego wypływaj�ce. 

                                                
6 E. Mły�ska. Inicjacja do sakramentu Eucharystii i pokuty klasy I-III. W: Kate-

cheza w parafii. Poszukiwanie to�samo�ci. Red. K. Kantowski. Wydawnictwo Salezja�-
skie: Warszawa 2004 s. 39. 

7 H. Iwaniuk. Cele i zadania lekcji religii w nauczaniu zintegrowanym. AK 2004 

t. 143 z. 1(572) s. 33. 
8 Por. tam�e. 
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1. 2. BIERZMOWANIE

Katechizm Ko�cioła Katolickiego stwierdza, �e bierzmowanie „udo-

skonala łask� chrztu” (nr 1316), wzmacnia wiar� i trwale okre�la status 

bierzmowanego w Ko�ciele
9
. Kompendium Katechizmu Ko�cioła Katolic-

kiego opisuje rzeczywisto�� dokonuj�c� si� podczas bierzmowania w nas-

t�puj�cy sposób: „Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wy-

lanie Ducha �wi�tego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pi��dzie-

si�tnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znami� – charakter, przynosi 

wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia gł�biej w synostwie Bo�ym, �ci�lej 

jednoczy nas z Chrystusem i Jego Ko�ciołem; pomna�a w nas dary Ducha 

�wi�tego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrze�cija�-
skiej”

10
. 

W Polsce sakramentu bierzmowania udziela si� najcz��ciej 

uczniom trzeciej klasy gimnazjum a proces przygotowania do bierzmo-

wania dzieli si� na przygotowanie dalsze, bli�sze i bezpo�rednie
11

, cho�
nie brakuje innych propozycji w tym wzgl�dzie

12
. Wydaje si�, �e najbar-

dziej zasadne jest uznanie, �e przygotowanie dalsze prowadzone jest od 

wczesnego dzieci�stwa w rodzinie, nast�pnie na lekcjach religii w szkole 

podstawowej i katechezie parafialnej doprowadzaj�cej do sakramentów 

pokuty i Eucharystii. Do przygotowania dalszego zalicza si� równie� na-

uczanie religii w szkole, tak�e w gimnazjum. 

Przygotowanie bli�sze natomiast powinno odbywa� si� w rodzinnej 

parafii kandydatów w ci�gu dwóch pierwszych lat nauki w gimnazjum, 

poprzedzaj�cych rok, w którym nast�puje przyj�cie sakramentu bierzmo-

wania
13

. Odno�nie do przygotowania bezpo�redniego przewa�a stanowi-

                                                
9 Por. D. Skrok. Bierzmowanie w �yciu chrze�cijanina. MiGG: Radom 2003 s. 47. 
10 Kompendium Katechizmu Ko�cioła Katolickiego. Jedno��: Kielce 2005 nr 268. 
11 Por. Krakowiak s. 144. 
12 Katechizm Ko�cioła Katolickiego mówi o dwóch formach przygotowania do 

przyj�cia bierzmowania: katechetycznym (dalszym) oraz duchowym (bezpo�rednim) 

(por. nr 1310). 
13 Por. PNR s. 104-105. 
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sko, �e powinno ono bezpo�rednio poprzedza� przyj�cie sakramentu
14

 i 

polega� na udziale w spotkaniach formacyjnych a tak�e w wyjazdowych 

rekolekcjach, dniu skupienia poł�czonym ze spowiedzi�, nowennie do 

Ducha �wi�tego itp.
15

. 

W katechezie przygotowuj�cej do bierzmowania zaleca si� zwróce-

nie uwagi na nast�puj�ce aspekty: „zwi�zek mi�dzy chrztem a bierzmo-

waniem, działanie Ducha �wi�tego w ró�nych sytuacjach, perspektywa 

�ycia eklezjalnego i �wiadectwa misyjnego”
16

. 

Cało�� formacji powinna mie� na celu tak�e to, aby „stara� si� obu-

dzi� zmysł przynale�no�ci do Ko�cioła Jezusa Chrystusa, zarówno do 

Ko�cioła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” oraz „doprowadze-

nie chrze�cijanina do gł�bszego zjednoczenia z Chrystusem, do wi�kszej 

za�yło�ci z Duchem �wi�tym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, 

aby mógł lepiej podj�� apostolsk� odpowiedzialno�� �ycia chrze�cija�-
skiego” (KKK 1309). 

Formacja do przyj�cia sakramentu bierzmowania jest niezwykle 

istotna tak�e ze wzgl�du na to, �e jej podmiotem s� ludzie dorastaj�cy i 

wła�ciwy przebieg tej formacji w du�ej mierze warunkuje ich chrze�ci-

ja�sk� przyszło��. Chronologicznie rzecz ujmuj�c sakrament bierzmowa-

nia jest te� ostatnim sakramentem inicjacji chrze�cija�skiej i powinien 

ko�czy� proces wtajemniczenia, dlatego oczekiwania od przyjmuj�cych 

go s� bardzo wysokie. 

1.3. EUCHARYSTIA

�ródłem i szczytem całego �ycia chrze�cija�skiego jest Eucharystia 

(por. KK 11), która „oznacza i cudownie urzeczywistnia komuni� �ycia 

                                                
14 Por. PNR s. 104-105; T. Panu�. Inicjacja do sakramentu bierzmowania. W: 

Katecheza w parafii s. 68. Por. tak�e Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski doty-

cz�ca sakramentu bierzmowania. W: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu 

Polski 1996-1998. Red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz. Lublin 1999 s. 39-45. 
15 Katechizm Ko�cioła Katolickiego podkre�la szczególn� wa�no�� sakramentu 

pokuty w bezpo�rednim przygotowaniu do bierzmowania. 
16 J. Bulckens. Bierzmowanie. W: Słownik katechetyczny s. 101-102. 
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z Bogiem i jedno�� Ludu Bo�ego, przez które Ko�ciół istnieje” (KKK 

1325). Eucharystia nazywana jest równie� Naj�wi�tszym Sakramentem, 

co podkre�la jej istot�. 
Głównym celem katechezy eucharystycznej jest przede wszystkim 

kształtowanie wewn�trznych postaw uzdalniaj�cych do przyj�cia tego 

sakramentu
17

. W tym kontek�cie Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, 

�e dzieci, które przyst�puj� do Komunii �wi�tej powinny rozumie� „ta-

jemnic� Chrystusa” i „z wiar� i pobo�no�ci� przyj�� Ciało Chrystusa” 

(kan. 913). Sformułowanie to wyznacza kierunki formacji eucharystycz-

nej. Zadania szczegółowe przygotowania do przyj�cia Eucharystii po-

winny zatem koncentrowa� si� na rozwijaniu wiary dziecka, motywacji 

do przyj�cia tego sakramentu, szacunku do �wi�to�ci, zdolno�ci do 

uczestniczenia w liturgii (np. rozumienie symboli, znaków, gestów), 

�wiadomo�ci wa�no�ci niedzielnej Mszy �w., zdolno�ci składania ofiar 

oraz potrzeby i praktyki osobistych adoracji Naj�wi�tszego Sakramentu
18

. 

W Polsce Komunii �wi�tej po raz pierwszy udziela si� przede 

wszystkim w drugiej klasie szkoły podstawowej, w której dokonuje si�
przygotowanie bli�sze i bezpo�rednie, natomiast program klasy trzeciej 

koncentruje si� wokół pomocy dzieciom w coraz bardziej �wiadomym 

korzystaniu z Eucharystii i sakramentu pokuty
19

. Szczególny akcent poło-

�ony jest równie� na społecznym i eklezjalnym wymiarze �ycia sakra-

mentalnego. Wspólnota Ko�cioła zostaje ukazana jako „wspólnota serc, 

która urzeczywistnia si� w celebracji eucharystycznej”
20

. 

Celem podstawowej formacji eucharystycznej jest pełne i aktywne 

uczestnictwo w Eucharystii
21

 a do tego ma prowadzi� coraz gł�bsze rozu-

mienie liturgii eucharystycznej i pogł�bianie motywacji do uczestniczenia 

we Mszy �w. Formacja ta, cho� w sposób najbardziej intensywny prowa-

                                                
17 Por. Iwaniuk s. 35. 
18 Por. J. Kostorz. Katecheza dzieci w młodszym i �rednim wieku szkolnym. W: 

Katechetyka szczegółowa. Red. J. Stala. Biblos: Tarnów 2003 s. 96-100. 
19 Program Nauczania Religii ujmuje t� kwesti� nast�puj�co: „rozwijanie 

gotowo�ci regularnego korzystania z sakramentu pokuty i przyjmowanie Komunii 

�wi�tej w I pi�tki miesi�ca oraz w ka�d� niedziel� i �wi�to w ci�gu całego roku” (s. 32). 
20 Mły�ska s. 40. 
21 Por. PPK s. 25; Mły�ska s. 39. 
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dzona jest przed przyj�ciem Pierwszej Komunii �wi�tej nie mo�e si� jed-

nak do niej ogranicza�, ale powinna „rozwija� si� progresywnie, odpo-

wiednio do rozwoju osobowo�ciowego katechizowanych przez cały czas 

katechizacji”
22

. Katecheza eucharystyczna powinna wi�c przenika� cały 

proces katechizacji na wszystkich etapach edukacyjnych. 

2. SAKRAMENTY UZDROWIENIA

Sakramenty wtajemniczenia chrze�cija�skiego zapewniaj� nowe 

�ycie w Chrystusie. Człowiek jednak z natury jest słaby fizycznie i mo-

ralnie, dlatego „nowe �ycie Bo�ego mo�e ulec osłabieniu, a nawet mo�na 

je utraci� przez grzech” (KKK 1420). Z tego powodu w Ko�ciele funk-

cjonuj� tzw. sakramenty uzdrowienia, dzi�ki którym Chrystus – lekarz 

dusz i ciał, przez po�rednictwo Ko�cioła uzdrawia i zbawia swoich wier-

nych. Do sakramentów uzdrowienia nale�� sakramenty pokuty i pojedna-

nia oraz namaszczenia chorych. 

2.1. SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Katechizm Ko�cioła Katolickiego podkre�la, �e przebaczenie ze 

strony Boga i pojednanie z Ko�ciołem dokonuje si� w sposób liturgiczny 

w sakramencie pokuty i pojednania (por. nr 1440). Do prze�ywania tego 

sakramentu powinna przygotowywa� katecheza, która „jest zaintereso-

wana, bardziej ni� zagadnieniem przekazywania tre�ci, problemem wy-

chowania postaw konstytutywnych chrze�cija�skiego nawrócenia, tym 

wa�niejszym przy obecnym kryzysie praktyki sakramentalnej, gdy� po-

stawa nawrócenia wewn�trznego jest nie tylko warunkiem do tego, by 

sakrament miał znaczenie i skutek zbawczy, ale tak�e niezbywalnym za-

                                                
22 M. Cogiel, A. Szwajcok. Katecheza eucharystyczna. W: Wokół katechezy poso-

borowej s. 162. 
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pleczem psychologicznym dla przywrócenia samej praktyki sakramental-

nej”
23

. 

Znacz�ce miejsce w katechezie zajmuje wi�c przygotowanie do sa-

kramentu pokuty i pojednania, polegaj�ce przede wszystkim na kształto-

waniu sumienia oraz postawie nawrócenia. W procesie tym kładzie si�
szczególny nacisk na budzenie i rozwijanie wiary, która jest podstaw�
zachowa� moralnych. Bez wiary normy chrze�cija�skiej moralno�ci staj�
si� jedynie niezrozumiałym zbiorem zakazów i nakazów. Podstaw�
kształtowania prawego sumienia jest wi�c wiara i osobista wi�	 przyja	ni 

z Bogiem
24

. W katechezie chodzi przede wszystkim o „przekazanie ta-

kiego obrazu Boga, który b�dzie zach�cał dziecko do tej osobowej relacji, 

a nie przejmował l�kiem przed kar�”25
. Dopiero wówczas zasady moral-

no�ci chrze�cija�skiej mog� by� w pełni akceptowane i realizowane. 

W procesie przygotowuj�cym do prze�ycia sakramentu pokuty, 

okresem najbardziej intensywnym jest czas bezpo�redniego przygotowa-

nia do pierwszej spowiedzi i Komunii �w., przypadaj�cy w wi�kszo�ci 

�rodowisk w drugiej klasie szkoły podstawowej. Zarówno Katechizm 

Ko�cioła Katolickiego (por. nr 1457) jak równie� Kodeks Prawa Kano-

nicznego (por. nr 914) podkre�laj�, �e przyj�cie Pierwszej Komunii 

�wi�tej powinno by� poprzedzone sakramentaln� spowiedzi�. 
W przygotowaniu do pierwszej spowiedzi podstawowym elemen-

tem jest ukazywanie grzechu jako niewdzi�czno�ci człowieka wobec Bo-

�ej miło�ci. Nie mo�na bowiem uczy� wyznawania grzechów w oderwa-

niu od ukazania nieszcz��cia, jakie one ze sob� nios�. Z takiej motywacji 

powinien wypływa� szczery �al i mocne postanowienie poprawy. 

Bardzo wa�ny w formacji sumienia jest te� sam moment pierwszej 

spowiedzi. Małe dzieci nie mog� jeszcze popełni� grzechu �miertelnego 

i dlatego „spowied	 nie mo�e by� surowym s�dem, lecz w miar� łagod-

nym �rodkiem leczniczo-wychowawczym. […] Nie musi si� to jednak 

                                                
23 G. Gatti. Pokuta (sakrament). W: Słownik katechetyczny s. 720. 
24 Por. J. Nagórny. Moralny wymiar katechezy. Spojrzenie tologa moralisty. W: 

Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Inspektorat Towarzystwa Salezja�-
skiego: Kraków 1991 s. 77-101. 

25 J. Bagrowicz. Wychowanie sumienia u podstaw wychowania integralnego. W: 

Edukacja wobec dylematów moralnych współczesno�ci. Red. F. Adamski, A. M. de 

Tchorzewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello�skiego: Kraków 1999 s. 97. 
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wi�za� z budzeniem l�ku, szczególnie niebezpiecznego w procesie wy-

chowania sumienia dzieci�cego, lecz powinno słu�y� budzeniu skruchy, 

czyli �alu, �e si� obraziło Boga, miłuj�cego Ojca, z o�ywaniem nadziei 

i wol� poprawy”
26

. 

Katecheza formuj�ca do prze�ycia sakramentu pokuty i pojednania 

powinna wi�c kła�� szczególny nacisk na kształtowanie sumienia i po-

staw� nawracania si�. Dopiero dla tak uformowanych chrze�cijan sakra-

ment pokuty b�dzie znacz�c� pomoc� na drodze duchowego rozwoju. 

2.2. NAMASZCZENIE CHORYCH

Drugim sakramentem uzdrowienia jest sakrament namaszczenia 

chorych. Jest ono sakramentem, któremu po�wi�cono najmniej uwagi 

w dokumentach i podr�cznikach katechetycznych. Wynika to z faktu, �e ten 

sakrament jest najbardziej odległy egzystencjalnie od �ycia dzieci i mło-

dzie�y, gdy� niezwykle rzadko jest przez nie przyjmowany. Z drugiej 

jednak strony wydaje si�, �e nauczanie religii w szkole, jak równie� kate-

cheza parafialna w okresie dzieci�cym i młodzie�czym stanowi najlepsz�, 
a cz�sto jedyn� okazj� do ukazania istoty tego sakramentu. W pó	niej-

szych latach trudno bowiem nie tylko o permanentn� ale nawet okazyjn�
formacj� religijn�. 

Katecheza namaszczenia chorych „skupia si� na tre�ciach tekstów 

liturgicznych (Pismo �wi�te, euchologia, obrz�dy, symbole, j�zyk itp.) 

i czyni wszystko przy pomocy stosownych �rodków. […] powinna spra-

wi�, aby �ycie – za po�rednictwem dynamiki teologiczno-liturgicznej 

wła�ciwej namaszczeniu chorych – zostało przenikni�te celebracj�. Po-

winna ona o�ywi� tajemnic� i celebrowa� cierpienie chrze�cija�skie jako 

ci�gle ukierunkowane na Boga w �yciu Ko�cioła. Tak�e jako ukierunko-

wane na Ko�ciół, w którym osoby Boskie oddziałuj� na niego i z nim 

a z nim dla innych w Chrystusie”
27

. 

                                                
26 W. Olejnik. Teologia moralna. T. III. Warto�ciowanie moralne. Prawo – 

sumienie – dobro – zło. Akademia Teologii Katolickiej: Warszawa 1988 s. 137. 
27 A. M. Triacca. Namaszczenie chorych. W: Słownik katechetyczny s. 628. 
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3. SAKRAMENTY W SŁU�BIE KOMUNII

Oprócz sakramentów wtajemniczenia chrze�cija�skiego i sakra-

mentów uzdrowienia, Katechizm Ko�cioła Katolickiego wyró�nia sakra-

menty, które udzielane s� w słu�bie komunii. Nale�� do nich sakramenty 

�wi�ce� oraz mał�e�stwo, które ze swej natury s� „nastawione na zba-

wienie innych ludzi”, udzielaj� „szczególnego posłania w Ko�ciele i słu��
budowaniu Ludu Bo�ego” (KKK 1534). 

3.1. SAKRAMENT �WI�CE�

Sakrament �wi�ce� jest „sakramentem, dzi�ki któremu posłanie, 

powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Ko�ciele 

a� do ko�ca czasów. Jest to wi�c sakrament posługi apostolskiej. Obej-

muje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat” (KKK 1536). 

W katechezie, szczególnie młodzie�y szkół ponadgimnazjanych, 

wiele miejsca po�wi�cono odkrywaniu osobistego powołania i drogi �y-

ciowej. Dominuj� w niej jednak tre�ci dotycz�ce powołania do mał�e�-
stwa czy rodziny a rzadziej odnosz� si� do kapła�stwa i �ycia zakonnego. 

Takie proporcje s� zrozumiałe ze wzgl�du na powszechno�� powołania 

do mał�e�stwa i ilo�ciow� elitarno�� powoła� do szczególnej słu�by Bo-

�ej. Zarówno w zało�eniach teoretycznych jak i w podr�cznikach brakuje 

jednak wyra	niejszych wzmianek o tej drodze �ycia jako alternatywnej 

dla mał�e�stwa i �ycia w samotno�ci drogi w Ko�ciele. 

Katecheza traktuj�ca o sakramencie �wi�ce� jest jednak konieczna 

i powinna „podkre�la�, �e sakrament �wi�ce� jest rzeczywisto�ci�, która 

nale�y do organicznej cało�ci Ko�cioła. Jest on kontynuacj� i szczegól-

nym przejawem «munus» Chrystusa Kapłana, Proroka i Pasterza w słu�-
bie całemu Ko�ciołowi”

28
 a „działalno�� katechetyczna na rzecz sakra-

mentu kapła�stwa powinna zatroszczy� si� o to, by kandydaci do posług 

w ogólno�ci, a zwłaszcza do tych wynikaj�cych ze �wi�ce�, byli eksper-

                                                
28 Triacca. Sakrament kapła�stwa. W: Słownik katechetyczny s. 817. 
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tami w rzeczywisto�ci Bo�ej i wystarczaj�co uformowani do prowadzenia 

dialogu z rzeczywisto�ci� ziemsk�”29
. 

Nauczanie religii i katecheza powinny po�wi�ci� wi�cej miejsca sa-

kramentowi �wi�ce� ukazuj�c go jako szczególn� drog� �ycia i posługi 

w Ko�ciele. W ten sposób tak�e systematyczna edukacja religijna wpisy-

wałaby si� w proces odkrywania powoła� do kapła�stwa i �ycia konse-

krowanego. 

3.2. MAŁ
E�STWO

Trwaj�ce całe �ycie mał�e�skie przymierze pomi�dzy m��czyzn�
i kobiet� z woli Chrystusa w Ko�ciele katolickim jest jednym z siedmiu 

sakramentów �wi�tych (por. KKK 1601). Razem z sakramentem �wi�ce�
mał�e�stwo nale�y do grupy sakramentów w słu�bie wspólnoty, jest ono 

bowiem „posług� w Ko�ciele i razem z nim buduje królestwo Bo�e”
30

. 

Podobnie jak w przypadku pozostałych sakramentów, tak�e w przypadku 

mał�e�stwa katecheza podejmuje si� zadania przygotowania do jego 

prze�ycia. 

Dyrektorium Katechetyczne Ko�cioła katolickiego w Polsce przy-

pomina, �e w aspekcie formacji do mał�e�stwa „podstawowym zadaniem 

duszpasterzy i katechetów jest jasne ukazywanie prawdy, �e jedynie po-

wrót do pierwotnego zamysłu Bo�ego wzgl�dem mał�e�stwa i rodziny 

(por. Mt 19, 1-9) jest w stanie zapobiec dalszej degradacji rodziny pol-

skiej, a tak�e j� odrodzi�. Jest nim tak�e stałe nawoływanie, aby rodzina 

stała w centrum wszystkich działa� o charakterze legislacyjnym, admini-

stracyjnym, społecznym, politycznym i duszpasterskim, gdy� dopiero 

wysiłki i działania o charakterze kompleksowym i skoordynowanym 

mog� skutecznie przyczyni� si� do zabezpieczenia jej trwałego charakteru 

jako podstawowej wspólnoty �ycia społecznego i ko�cielnego” (PDK 9).  

W katechezie przygotowuj�cej do �ycia w mał�e�stwie i rodzinie 

chodzi „przede wszystkim o ukazanie �ycia wspólnoty mał�e�skiej i ro-

                                                
29 Tam�e s. 818. 
30 G. Fregni. Mał�e�stwo. W: Słownik katechetyczny s. 565-567. 
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dzinnej w kontek�cie sakramentu, przez który doznaje ona szczególnej 

konsekracji”
31

. Podstawa Programowa Katechezy postuluje, aby ju� w gim-

nazjum „prowadzi� przygotowanie bli�sze do sakramentu bierzmowania 

i dalsze do sakramentu mał�e�stwa”. W�ród proponowanych tre�ci domi-

nuj� te zwi�zane z istot� mał�e�stwa chrze�cija�skiego i jego przymio-

tami: jedno��, nierozerwalno��, płodno�� i sakramentalno�� (por. PPK 

s. 32) a tak�e wspólnota rodzinna, Ko�ciół domowy, ludzka płciowo�� itp. 

Podczas przygotowania bli�szego „młodzie� powinna by� pouczona 

o obowi�zkach, czyli zadaniach mał�onków i sposobie ich realizacji, 

a tak�e o przymiotach mał�e�stwa (jedno�ci, nierozerwalno�ci), odpowie-

dzialnym ojcostwie, macierzy�stwie, aspektach �ycia seksualnego, akcie 

mał�e�skim (o jego funkcjach, wymogach, celach), naturalnym rytmie 

płodno�ci, wła�ciwym wychowaniu dzieci, miło�ci mał�e�skiej, rodzi-

cielskiej itd.”
32

. 

Przygotowanie bezpo�rednie polega na przeprowadzeniu kanonicz-

nej rozmowy z narzeczonymi, udziale w naukach przed�lubnych, przy-

gotowaniu i prze�yciu sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii
33

. 

W przygotowaniu bezpo�rednim „najwa�niejsz� prawd� teologiczn�, jak�
powinni przygotowuj�cy si� do mał�e�stwa dobrze zrozumie�, jest 

prawda o sakramentalno�ci mał�e�stwa, a wi�c o tym, �e mał�e�stwo jest 

sakramentem, czyli wł�czeniem mał�onków w Bo�y plan zbawienia i u�-
wi�cenia, realizowany przez Chrystusa w Ko�ciele. […] powinno si�
ugruntowa� w nupturientach katolick� nauk� o mał�e�stwie i przygoto-

wa� ich do godnego zawarcia sakramentalnego mał�e�stwa. Przygotowa-

nie bezpo�rednie powinno wtajemniczy� narzeczonych w obrz�dy sakra-

mentu mał�e�stwa, aby �wiadomie i aktywnie brali udział w jego celebra-

cji, wraz ze zrozumieniem znaczenia gestów i tekstów liturgicznych”
34

. 

                                                
31 J. Stala. Katecheza o mał�e�stwie i rodzinie. W: Leksykon pedagogiki religii. 

Red. C. Rogowski. Verbinum: Warszawa 2007 s. 288. 
32 M. Tunkiewicz. Przygotowanie do mał�e�stwa. W: Leksykon pedagogiki religii 

s. 646. 
33 Por. tam�e s. 647-649. 
34 J. Dzier�anowski. Katecheza przygotowuj�ca do mał�e�stwa. W: Wokół kate-

chezy posoborowej s. 210. 
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Przygotowanie do mał�e�stwa i �ycia w rodzinie najbardziej wi-

doczne jest w trzeciej klasie liceum. Problematyka edukacji religijnej na 

tym etapie oscyluje wokół powołania �yciowego, �ycia rodzinnego i ko-

nieczno�ci dawania �wiadectwa w tym �rodowisku. Ostatni rok nauczania 

religii w liceum po�wi�cony jest przygotowaniu bli�szemu do �ycia w ro-

dzinie. „Celem katechizacji w tym roku jest uformowanie pozytywnej po-

stawy wobec �ycia, wobec mał�e�stwa i rodziny, a tak�e wobec osób 

starszych i niepełnosprawnych. Poszanowanie swojej godno�ci i godno�ci 

ka�dego człowieka oraz kształtowanie postawy miło�ci i odpowiedzialno-

�ci jako podstaw mał�e�stwa i rodziny”
35

. 

Zakładane osi�gni�cia w tej klasie dotycz� znajomo�ci zasad pracy 

nad sob� i formacji sumienia, katolickiej nauki o mał�e�stwie i rodzinie 

oraz zasad funkcjonowania Ko�cioła domowego. Zamierzone umiej�tno-

�ci to: odczytanie własnego powołania jako Bo�ego wezwania, kształto-

wanie sumienia w oparciu o obiektywne normy, postawa słu�by i miło�ci, 

podejmowanie obowi�zków mał�e�skich i rodzinnych. 

Przygotowanie do mał�e�stwa dokonuje si� równie� w �rodowisku 

parafialnym. Program Katechezy Parafialnej młodzie�y szkół ponadgim-

nazjalnych cel tej katechezy upatruje w udzieleniu młodzie�y pomocy 

w odkrywaniu powołania, zrozumieniu istoty wspólnoty mał�e�skiej, roz-

poznaniu zada� we wspólnocie i kształtowaniu umiej�tno�ci potrzebnych 

do �ycia w takiej wspólnocie
36

. Na zako�czenie katechezy parafialnej 

uczestnicy otrzyma� maj� za�wiadczenia o uzyskaniu przygotowania 

bli�szego do mał�e�stwa i �ycia w rodzinie. 

Katechetyczne przygotowanie do sakramentu mał�e�stwa powinno 

wi�c przede wszystkim pomóc w odkryciu powołania do �ycia w mał�e�-
stwie i rodzinie, informowa� o przymiotach mał�e�stwa sakramentalnego 

i kształtowa� postawy konieczne do trwania mał�e�skiej wspólnoty. 

                                                
35 A. Offma�ski. Katecheza chrze�cija�skiego �wiadectwa młodzie�y na poziomie 

szkół ponadgimnazjalnych. AK 2004 t. 143 z. 1(572) s. 75. 
36 Por. PKP s. 11. 
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ZAKO�CZENIE

Niniejsza refleksja miała na celu syntetyczne ukazanie zało�e� for-

macji do przyj�cia sakramentów w polskim systemie edukacji religijnej. 

Ze wzgl�du na ograniczone ramy ukazano jednak tylko główne zało�enia 

katechezy o sakramentach. Wydaje si� jednak, �e powy�sza refleksja mo-

�e stanowi� tło, na którym szczegółowo omówiona zostanie istota po-

szczególnych sakramentów i katechetyczna formacja do ich przyj�cia. 


