
Kl. 8 

Religia 22 kwietnia 

Dzień dobry. Dzisiaj przesyłam Wam informacje na temat drugiego sakrament 

w służbie wspólnoty, a jest nim sakrament kapłaństwa. 

Zapiszcie w zeszytach: 

Temat: Udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. 

Zapamiętaj: 

Jedynym i najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus. Przyszedł On do ludzi, by 

złożyć Bogu jedyną i niepowtarzalną ofiarę ze swojego życia. W swojej męce i 

śmierci na krzyżu złożył swoje życie za życie świata. Dla uobecnienia tej 

największej, najdoskonalszej ofiary podczas każdej Eucharystii ustanowił 

sakrament kapłaństwa. (Dla przypomnienia: Wielki Czwartek ustanowienie 
sakramentu kapłaństwa). 

Sakrament kapłaństwa ma trzy stopnie: 

1. Diakonat. 

2. Prezbitera. 

3. Episkopat.  

 

Sakramentu święceń każdego stopnia udziela tylko biskup. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diakonat jest to pierwszy ale 

najniższy stopień sakramentu 

święceń. Diakoni przyjmują 

święcenia dla ,,posługi’’, są 

pomocnikami biskupów i 

prezbiterów, ale sami nie są 

kapłanami. Diakon może udzielić 

chrztu, pobłogosławić małżeństwo, 

poprowadzić pogrzeb, głosić kazania, 

zanieść chorym Komunię Świętą i 

asystować celebrującemu kapłanowi. 

W Kościele istnieje też funkcja tak 

zwanych diakonów stałych. 

Diakonat stały może być udzielany 

żonatym mężczyznom.  

Diakon który przygotowuje się do 

sakramentu kapłaństwa lub diakon 

stały nosi stułę z boku. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezbitera  jest drugim stopniem 

sakramentu święceń. Prezbiterów 

zwyczajowo nazywa się kapłanami 

lub księżmi. Prezbiterom 

zastrzeżone jest sprawowanie 

Eucharystii, sakramentu pokuty oraz 

namaszczenia chorych. Mogą zostać 

wyznaczeni na nadzwyczajnych 

szafarzy bierzmowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strój kapłana sprawujący Msze św. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85dz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Namaszczenie_chorych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie


 

 

 

 

Episkopat (biskupstwo) jest trzecim 

stopniem sakramentu święceń i 

stanowi pełnię kapłaństwa.  

Biskupi są uważani za 

kontynuatorów misji apostołów. 

Udzielają sakramentu święceń oraz 

są zwyczajnymi szafarzami 

sakramentu bierzmowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strój biskupa sprawujący Msze św. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapisz notatkę: 

1. Jedynym i najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus. 

2. W sakramencie kapłaństwa Jezus Chrystus udziela wybranym 

mężczyznom daru Ducha Świętego, by działali Jego mocą w służbie 

ludowi Bożemu, głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty Kościoła. 

3. Nazwa ,,sakrament kapłaństwa’’ odnosi się do religijnej funkcji 

pośrednika pomiędzy Bogiem i ludźmi. 

4. Sakrament kapłaństwa ma trzy stopnie: 

- diakonat, 

- prezbitera, 

- episkopat.  

5. Sakramentu święceń każdego stopnia udziela tylko biskup. 

 

Życzę miłej nauki! 

 

 


