
13. Sakrament święceń 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 

„Oświęcim 1941 roku. 

Z obozu koncentracyjnego uciekł więzień. Wieczorem komendant 

obozu Fritsch staje przed więźniami. 

- Uciekinier nie został złapany – ryczy. – dziesięciu z was umrze za 

niego w bunkrze głodowym. 

Podchodzi do pierwszego szeregu i rzuca każdemu w twarz ostre 

spojrzenie. W końcu podnosi rękę, wskazuje palcem: 

- Ten! 

Blady jak płótno mężczyzna 

występuje z szeregu. 

- Ten i ten, i ten… 

Dziesięciu. Dziesięciu 

skazanych na śmierć. Jeden z nich szlocha: 

- Och, moja biedna żona, moje dzieci! 

Nagle dzieje się coś nieoczekiwanego. Jeden z więźniów występuje z 

szeregu i staje przed Fritschem. Lagerfurher chwyta za swój pistolet. 

- Stać! Czego ta polska świnia chce ode mnie?! 

Więzień odpowiada ze spokojem:  
- Chciałbym umrzeć zamiast tego skazanego! 

- Kim jesteś? 

Odpowiedź jest krótka: 

- Księdzem katolickim. 

Chwila milczenia. W końcu Fritsch decyduje ochrypłym głosem: 

- Dobrze! Idź z nimi! 

Tak zmarł franciszkanin, Maksymilian Kolbe, mając dopiero 47 lat”. 
(Cyt. za: P. Lefevre. Jak zmienić swe życie? s. 88-89). 

 

Zadanie – Wpisz w okienka diagramu w jakich sytuacjach życiowych potrzebujemy kapłana: 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

https://www.youtube.com/embed/tijW6KeK24o?feature=oembed


Kapłaństwo zostało ustanowione przez 

Chrystusa razem z sakramentem Eucharystii w 

Wielki Czwartek. To wtedy Jezus przemieniając 

chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew, 

powiedział do Apostołów: „To czyńcie na moją 

pamiątkę” (Łk 22, 19). Apostołowie, posłuszni 

poleceniu swojego Mistrza, głosili Ewangelię, 

sprawowali sakramenty i budowali chrześcijańskie 

wspólnoty. Gdy liczba chrześcijan zaczęła wzrastać, 

wybrali siedmiu diakonów (wśród nich był 

pierwszy męczennik – św. Szczepan) i modląc się, włożyli na nich ręce, czyniąc ich swoimi współpracownikami 

(Dz 6, 1–6). Następnie przez włożenie rąk ustanawiali swoich następców, którzy napełnieni Duchem Świętym, 

kontynuowali ich kapłańską misję (por. 2 Tm 1, 6). Na Ostatnią Wieczerzę Chrystus zaprosił tylko apostołów i 

im przekazał moc sprawowania sakramentów. Dlatego sakrament święceń może być udzielany wyłącznie 

mężczyznom. 

 

Modlitwa konsekracyjna z obrzędu święceń prezbiteratu 

Biskup: 

Wysłuchaj nas, Panie, nasz Boże, i obdarz swoje sługi 

błogosławieństwem Ducha Świętego oraz mocą łaski kapłaństwa. 

Niech ci, którzy mają zostać przez Ciebie uświęceni, cieszą się zawsze 

obfitością Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Wierni odpowiadają: 

Amen. 

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Następuje nałożenie rąk 

i modlitwa święceń prezbiteratu. Każdy z wybranych na prezbitera 

podchodzi do Biskupa i klęka przed nim. Biskup kładzie każdemu ręce na głowę, nic nie mówiąc. Po nałożeniu 

rąk przez Biskupa wszyscy obecni kapłani, nic nie mówiąc, kładą ręce na każdego z wybranych. Kapłani pozostają 

obok Biskupa aż do końca modlitwy święceń. Po nałożeniu rąk na wybranych, Biskup wygłasza modlitwę święceń. 

  (...) Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * daj tym swoim sługom godność prezbiteratu; * odnów w ich 

sercach Ducha świętości; * niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, * urząd posługiwania kapłańskiego 

drugiego stopnia * i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów.  

  Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, * aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha 

Świętego * słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach * i dotarły aż na krańce ziemi. 

  Niech razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, * aby lud Twój odnawiał się przez 

odradzające obmycie chrztu świętego, * czerpał pokarm z Twego ołtarza; * aby grzesznicy doznawali łaski 

pojednania, * a chorzy pokrzepienia w słabości. 

  Niech złączeni z nami, wypraszają Twoje miłosierdzie * nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce * 

i nad całym światem. * Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie * i staną się 

jednym ludem, * który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim królestwie. 

  Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, * który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 

Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam 

gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 

pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł 

do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i 

nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata (Mt 28,16-20). 

Trzy stopnie sakramentu święceń 
 

W Kościele katolickim istnieją trzy stopnie 

sakramentu święceń: 

1) episkopat (święcenia biskupie), 

2) prezbiterat (święcenia kapłańskie), 

3) diakonat (święcenia diakonatu). 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps

.org/view12718507 

 

https://learningapps.org/view12718507
https://learningapps.org/view12718507
https://learningapps.org/view11422057
https://www.youtube.com/embed/UDsBhExRCTQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2dE-JE0p_6c?feature=oembed


Zadanie – Na podstawie modlitwy konsekracyjnej odmawianej w czasie święceń wypisz zadania prezbiterów. 

 
 

Zadanie 

Ułóż i zapisz swoją własną modlitwę w intencji 

kapłanów, którzy pracują w twojej parafii. 

 

Zadanie dla chętnych: 

Przygotuj prezentacje multimedialną na temat 

pracy duszpasterzy twojej parafii. 

 

 

Zapamiętaj! 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus 

Chrystus powierzył apostołom i ich następcom głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i troskę o 

cały lud Boży. Apostołowie ustanawiali swoich współpracowników i następców udzielając im sakramentu 

święceń przez włożenie rąk i modlitwę. W ten sposób od czasów apostolskich istnieje nieprzerwanie „łańcuch 

rąk” nazywany sukcesją apostolską. Jest ona gwarancją, że słowo Boże głoszone przez kapłanów i sakramenty, 

które sprawują są zgodne z wolą samego Chrystusa. 

 

Modlitwa 

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Vianneya 

Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie 

Vianneyu dałeś nam wzór kapłana znakomitego 

w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo 

uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać ludzi 

dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną 

chwałę. Amen. Święty Janie Vianneyu, patronie kapłanów, 

módl się za nami. 
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Modlitwa: 

 

https://www.youtube.com/embed/MocEm0_aTjg?feature=oembed

