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Czym jest sakrament?

SAKRAMENT - to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament 
to rzeczywiste przyjście i działanie Chrystusa, który poprzez określone, 

zrozumiałe dla ludzi znaki (słowa i gesty) udziela nam swej łaski i pomocy 
na drodze do zbawienia. Opierając się na nauce Pisma Świętego oraz 

Tradycji, uznajemy, że wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez 

samego Chrystusa (por. KKK 1131, 1114-1116).



Jakie są rodzaje sakramentów?

Są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:
Chrzest – który jest początkiem nowego życia

Bierzmowanie – które jest umocnieniem chrztu
Eucharystia – które karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską 

Sakramenty uzdrowienia 
Chrystus Pan, który odpuszczał grzechy i uzdrawiał, chciał, aby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował 

uzdrawianie i zbawienie, co dzieje się przede wszystkim przez sakramenty:
Pokuty

Namaszczenie chorych

Sakramenty społeczne, czyli w służbie komunii
Dwa sakramenty nazywamy społecznymi:

Kapłaństwo
Małżeństwo

ponieważ nastawione są na zbawienie innych ludzi, choć przyczyniają się też do zbawienia osobistego



Kto udziela sakramentu małżeństwa?

W sakramencie małżeństwa  sami małżonkowie, a nie kapłan, sprawują sakrament. Zawarcie małżeństwa 
polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości, a 

Chrystus umacnia ich swoją miłością, aby to, co sobie przyrzekli, było możliwe do zrealizowania, aby stało się 
treścią ich życia. Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: 

„Ja,........, biorę ciebie. …......, za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy 

Jedyny i Wszyscy Święci”. 
Kapłan jest tylko świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu. Po złożeniu sobie przysięgi miłości przez 

nowożeńców, mówi on do nich:
„«Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela». Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła 

potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”



Czym jest Łaska?

Łaską uczynkową nazywamy tę łaskę Bożą, która pomaga spełniać 
uczynki potrzebne do zbawienia.

Łaską uświęcającą nazywamy tę łaskę Bożą, która duszę człowieka 
oczyszcza, uświęca, czyni ją piękną i podnosi nas do godności 
dzieci Bożych.

Uczynkami zasługującymi nazywamy dobre czyny, wykonane w 
stanie łaski uświęcającej. 



Czym jest Łaska?

 Łaska Boża jest to dar wewnętrzny i nadprzyrodzony, który Bóg daje 
człowiekowi ze względu na zasługi Pana Jezusa, aby nas zbawić.

 Łaska to dar Ducha świętego.
 Łaska  jest nam potrzebna do zbawienia. 
 Duch święty przekonuje nas o grzechu by doprowadzić do naszego 

nawrócenia. 
 Dzięki tej łasce  możliwe jest nawrócenie człowieka.  
 Dzięki łasce możliwe jest uświęcanie się człowieka.



Małżeństwo jako obraz Trójcy Świętej.
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Dlaczego małżeństwo jest 
nierozerwalne?

Bóg ustanowił małżeństwo jako nierozerwalne bo 
tylko w takim małżeństwie możliwe jest 
wzrastanie w miłości. 

Nierozerwalność małżeństwa umożliwia naukę 
miłości przez całe życie.



Jak działa łaska Sakramentu 
Małżeństwa?

Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski 
Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna proces uzdrawiania małżeństwa. Pan 
Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków. Zaprasza ich do powrotu do 
pierwotnej miłości*, która ich połączyła, do wypełniania zadania od Niego 
otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa. Przyprowadza ich do Siebie, a 
potem łączy ponownie ze sobą. Tak działa łaska Sakramentu Małżeństwa.



Nierozerwalność małżeństwa.

Nauka Jezusa Chrystusa-Boga o nierozerwalności małżeństwa 
Stary Testament
„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem”. (Rdz 2,24)
Nowy Testament
„Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez 
męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”. (Ew. św. Łukasza 16:18)
„Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech 
nie odchodzi od swego męża. (11) Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo 
niech się  pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony”. (1 list św. 
Pawła do Koryntian )



Nierozerwalność małżeństwa.

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym 
ciałem.(6) tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek 
nie rozdziela.(7) Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i 
odprawić ją? (8) Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił 
wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było.(9) powiadam wam: 
Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu(*) 
– a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia 
cudzołóstwo”. (Ew. św)



Nierozerwalność małżeństwa.

„A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza 
wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną 
wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. (Mt 5,32) 

Klauzula ta odnosi się do dwóch konkretnych przypadków. 
Po pierwsze w sytuacji w której kobieta i mężczyzną żyją ze sobą na sposób małżeństwa a 

małżeństwem nie są.  W takiej sytuacji rozejście się będzie dla nich dobre a więc zbawienne. Takie 
rozumienie tych słów wynika ze znajomości  znaczenia użytego w oryginalnym greckim  tekście słowa 
gyne.  Słowo to oznacza żoną i kobietę w ogóle.

Po drugie Kościół dopatruje się w tym fragmencie wskazówki jak postępować w sytuacji kiedy 
dochodzi do cudzołóstwa małżonka. Taka sytuacja nie może być przez chrześcijanina tolerowana. Kiedy 
zdradzany małżonek nie może tej sytuacji zmienić powinien opuścić swojego współmałżonka i modlić się o 
jego nawrócenie.



Nierozerwalność małżeństwa.

„A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza 
wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną 
wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. (Mt 5,32) 

„Otóż według odwiecznej praktyki Kościoła katolickiego, klauzula ta odnosi się do dwóch konkretnych 
sytuacji. 

Po pierwsze, Pan Jezus dopuszcza, nawet zaleca rozejście się mężczyzny i kobiety, jeśli żyją oni na 
sposób małżeństwa, ale małżeństwem nie są. Chodziłoby tu o  taki związek, o którym Chrystus wspomniał 
w rozmowie z  Samarytanką: „Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem” (J 4,18). 

Po wtóre, w  słowach tych Kościół dopatruje się obowiązku bezwzględnej niezgody na cudzołóstwo 
współmałżonka. Nie wolno chrześcijaninowi tolerować sytuacji trójkąta małżeńskiego: jeśli niewinny 
małżonek nie może sytuacji zmienić, powinien raczej współmałżonka opuścić i w modlitwie i pokucie 
czekać na jego nawrócenie, niż godzić się na bezczeszczenie małżeństwa”. (o. prof. Jacek Salij OP „Czy 
Ewangelia dopuszcza rozwód?”)



Nierozerwalność małżeństwa.

„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a ja w 
nim, przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić”. 
(J 15,5)

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o co 
chcecie o to wam się spełni”. (J 15, 7)
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