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Temat: Sakrament życiem Kościoła. 
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Modlitwa 

 „Duchu Święty, który oświecasz…” 

Przeczytajcie  opowieści. 

W lesie słychać było niezwykły dźwięk. Niedaleko starego dębu coś zaczęło bulgotać w 

ziemi. Wiewiórki i kosy wystraszyły się nie na żarty. Jeże uciekły w pobliskie maliny. Tylko 

ciekawska sroka usiadła na najbliższej gałęzi i wytężyła wzrok. Bulgotanie stawało się coraz 

gwałtowniejsze, a ściółka leśna poruszyła się. I nagle fontanna suchych liści wystrzeliła w 

górę. Sroka mocniej złapała gałąź. Gdy liście opadły, w miejscu, z którego wcześniej 

dochodziło bulgotanie, ukazał się dołek wypełniony wodą. Wody było tak dużo, że zaczęła 

się wylewać, rzeźbiąc sobie korytka w suchej ściółce. „Co to jest?” zastanawiała się sroka. 

Przezwyciężyła strach i poleciała zbadać to zjawisko z bliska. Krążyła nad dołkiem, z 

którego ciągle wypływała woda, rozlewając się teraz na siedem strumyków. Strumienie 

płynęły w głąb lasu, a na ich brzegach – dotąd suchej warstwie liści – zaczęły wyrastać 

zielone rośliny. Z dnia na dzień było ich coraz więcej. Także zwierzęta przychodziły gasić 

pragnienie do strumieni. Woda dodawała im sił, a jej chłód i rześki smak sprawiały im 

radość. Sroka tylko co jakiś czas kręciła głową i powtarzała: „Nadal nie wiem, jak się to 

nazywa, ale przywróciło życie w naszym lesie ”. 

Oczywiście jesteśmy na katechezie, nie na lekcji przyrody. Powyższe opowiadanie ma 

nam tylko pomóc zrozumieć, że w Kościele, który tworzymy wszyscy, także jest Źródło 

życia – jak w lesie z opowiadania – to sam Bóg, który jest Źródłem miłości i łaski. 

Ukazanie tej radosnej prawdy jest głównym celem naszego dzisiejszego 

katechetycznego spotkania.  

Pan Jezus w Ewangelii zachęcał: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech 

przyjdzie do Mnie i pije! (…) Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,37b-38).  

Jezus mówi tu o strumieniach łaski, o Duchu Świętym, który jest posłany od Ojca i Syna. 

„Sakramenty są ustanowionymi przez Chrystusa widzialnymi, świętymi znakami 

niewidzialnej rzeczywistości, w których chrześcijanie mogą doświadczyć uzdrawiającej, 

przebaczającej, posilającej, wzmacniającej i uzdalniającej do miłości obecności Boga, bo w 

nich działa łaska Boża” (Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, s. 

105). Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że łaska Boża to „pomoc, jakiej udziela nam 



Bóg, byśmy odpowiedzieli na nasze powołanie i stali się Jego przybranymi dziećmi. 

Wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej” (KKK 2021). 

Proszę was o wypełnienie zadania 1 w „Kartach pracy” s. 18 

Pan Jezus nie zostawił nas na ziemi bez pomocy, „chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego 

kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania” (KKK 1421). Jeśli otwieramy się na 

przyjęcie łaski Bożej, sakramenty są dla nas źródłem życia. Przypomnijmy sobie siedem 

sakramentów świętych: 1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. 

Namaszczenie chorych. 6. Sakrament święceń (kapłaństwo). 7. Małżeństwo. Gdy 

przyjmujemy sakramenty święte, nie tylko sami się uświęcamy, ale przyczyniamy się do 

wzrostu świętości całego Kościoła. W sakramentach Bóg daje nam życie (chrzest), 

przywraca nam życie (sakrament pokuty), daje nam pełnię życia (Eucharystia), obdarza nas 

szczęściem w życiu (kapłaństwo/małżeństwo). 

Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski Boga. Kościół czerpie życie z 

sakramentów. Uczestnicząc w sakramentach, masz udział w życiu samego Boga. Stajesz się 

dzieckiem Bożym w wolności i chwale. 

Praca domowa 

W modlitwie podziękuj Bogu za sakramenty święte. Poproś o łaskę 

otwarcia na wszystkie dary z nich płynące. 

email:grzegorz.warchul@wp.pl 


