
 

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez 

Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. 
Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają 
łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych,                                    
którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją (KKK 1131). 

 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ołtarz VII. Sakramentów Świętych:  https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz_Siedmiu_Sakrament%C3%B3w 
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 4.                                                                  
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rabka.swmm.eu/Spowiedz.pdf 
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6.  
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakra

menty/Kosciol.pdf                                                                            

7.                                                            
https://parafia-
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                       OŁTARZ SIEDMIU SAKRAMENTÓW W BELGII.pdf                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biel - Chrzest - 

Niewinność 

Czerwień - 

Pokuta - 

Miłosierdzie 

Żółć - 

Bierzmowanie 

Dojrzałość 

Zieleń -  

Eucharystia 

Nadzieja 

Fiolet -  

Kapłaństwo  

Wytrwałość 
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https://blog.autodziadek.pl/1290833/1/oltarz-siedmiu-sakramentow.html   
 

 

 

 
 

- Źródło - opowiadanie o Sakramentach:   https://youtu.be/NSSSTWRwMqA  
 

 

Czerń -  

Namaszczenie 

chorych               

Choroba 

Błękit - 

Małżeństwo  
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- SAKRAMENTY  ŚWIĘTE: 

 

     

https://youtu.be/D5RC1V2Kn6k 
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https://youtu.be/duqBRNYrGsk

 

    

https://youtu.be/TcRiRMxpZFE
 

https://youtu.be/duqBRNYrGsk
https://youtu.be/duqBRNYrGsk
https://youtu.be/TcRiRMxpZFE
https://youtu.be/TcRiRMxpZFE


- Chrzest:  http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Chrzest_Swiety.pdf 

 

    http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Chrzest_w_Encyklopedii_KUL.pdf 
 

 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest

 

   Chrzest Polski: https://youtu.be/rXWQbxALBoE 
 

   https://youtu.be/bs2oGSG2Kl8  .    https://youtu.be/84U4BbnVpB0 

W XI–XII wieku, na podstawie przekazów ustnych, ukształtowały się dwie różne tradycje o wydarzeniach związanych z chrztem Mieszka. Znalazły one odbicie w 

dwóch grupach źródeł – roczników i kronik średniowiecznych – które w odmienny sposób przekazały zarówno kolejność wydarzeń, jak i datę chrztu. Według 

przekazów z pierwszej grupy, Mieszko ochrzcił się już po ślubie z Dobrawą, w roku 965, 966 lub 967. Według przekazów z drugiej grupy, przed rokiem 966 doszło 

do chrztu księcia, a dopiero potem zawarto małżeństwo – chrzest miał miejsce w roku 960, 964 lub 965[3].

 

 

Przyjęcie chrześcijaństwa wiązało się z zerwaniem z dotychczasową religią, a dokładnie z jej całkowitą 

likwidacją. Niszczono podobizny starych bóstw. Pamiętajmy, że z początku ochrzczono tylko rodzinę książęcą, 

dwór i drużynę. Szacuje się, że w granicach państwa Mieszka żyło wówczas ok. 650 tys. ludzi, 

z których większość jeszcze długo trwała w pogaństwie.  https://www.tygodnikprzeglad.pl/57705-2/ 

 

Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, 

który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy 

uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było 

początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. 

Datuje się go na rok 966, chociaż nie jest to pewne, 

gdyż źródła średniowieczne różnią się w opisie okoliczności, w 

jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia. 

O pierwszych latach działalności misjonarzy wiadomo niewiele. 

Biskup Jordan przybył do państwa Polan w 968 roku. Wcześniej działali zapewne 

inni duchowni, ale nic konkretnego o nich nie wiadomo. Uważa się, że między 

chrztem księcia a przybyciem biskupa ochrzczono najbliższe otoczenie władcy, 

drużynę i częściowo przedstawicieli monarchy w terenie. Przybycie Jordana dało 

początek szerszej akcji misyjnej pod egidą władcy, którego pomoc materialna i 

organizacyjna była konieczna, gwarantowała bowiem skuteczność misji oraz 

szybkość jej działania. Bez pomocy Mieszka oraz aparatu państwowego misja 

miałaby niewielkie szanse powodzenia. Thietmar stwierdził o Polanach 

stereotypowo, że Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim, niezmordowany w 

wysiłkach, nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy Pańskiej[35]. 
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https://youtu.be/PZyzrok__jU 
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- Bierzmowanie:  http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Bierzmowanie.pdf 

 1Istota i znaczenie bierzmowania 

 2Udzielanie bierzmowania 

o 2.1Kościoły katolickie 

o 2.2Prawosławie 

o 2.3Kwestia odmienności tradycji Kościoła katolickiego i Prawosławia 

o 2.4Anglikanizm 

 3Nazwa 

o 3.1Nazwy nawiązujące do liturgii 

 3.1.1„Manus impositio” 

 3.1.2„Signaculum” i „consignare” 

 3.1.3„Chrisma” – „chrismatio” 

o 3.2Nazwy odwołujące się do skutków bierzmowania 

 3.2.1„Consummare” – „consummatio”, „perficere” – „perfictio” 

 3.2.2Confirmare – confirmatio 

o 3.3Nazwy polskojęzyczne 

 4Rozwój historyczny 

o 4.1Źródła biblijne 

 4.1.1Zapowiedzi biblijne Starego Testamentu 

 4.1.2Praktyka nowotestamentalna 

 4.1.3W nauczaniu Apostoła Pawła 

o 4.2Pierwsze wieki 

o 4.3Oddzielenie rytu bierzmowania od chrztu 

o 4.4Średniowiecze 

o 4.5Reformacja 

o 4.6Czasy najnowsze 

 4.6.1Reforma Soboru watykańskiego II 

 4.6.2Po Soborze watykańskim II 

 4.6.2.1Nowy Obrzęd Bierzmowania 

 4.6.2.2Synod o Eucharystii i Bierzmowaniu 

 4.6.2.3Sakrament „pożegnania z Kościołem” 
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- Sakrament Pokuty:    https://parafia-rabka.swmm.eu/Spowiedz.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 1Źródła biblijne 

 2Historia 

o 2.1Okres pokuty starożytnej 

 2.1.1Początki do drugiej poł. II w. 

 2.1.2Dyscyplina pokutna w III wieku 

 2.1.3Pokuta kanoniczna od IV do VI w. 

o 2.2Okres tzw. taryf pokutnych 

o 2.3Okres od XIII w. 

 3Zasadnicze elementy sakramentu pokuty w Kościele katolickim 

 4Tajemnica spowiedzi 

 5Częstotliwość spowiedzi 

o 5.1W pierwsze piątki 

o 5.2Częsta spowiedź 

 6Spowiedź w prawosławiu 

 7Protestanci 

 8Inne wyznania 

 9Zobacz też 

 10Przypisy 

 11Bibliografia 

 12Linki zewnętrzne 
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- Najświętszy Sakrament: Msza | Gdzie i kiedy  | Adoracja |  

Eucharystia (gr. εὐχαριστία, eucharistía, „dziękczynienie”)
[1]

 lub Najświętsza Ofiara, Sakrament Ołtarza, Msza [Święta], 

Komunia (łac. communio, „współdzielić”) [Święta], Najświętszy Sakrament (łac. sacramentum, „poświęcenie; 

przysięga”), Wieczerza Pańska, Ciało Chrystusa
[2]

, Krew Chrystusa – liturgiczna celebracja Ostatniej Wieczerzy, paschy Jezusa 

(por. Łk 22,15), którą chrześcijanie sprawują wypełniając polecenie Mistrza: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19). W 

rozumieniu tradycyjnej teologii Eucharystia, będąc sakramentem wieńczącym wtajemniczenie chrześcijańskie, 

uobecnia Misterium paschalne, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz zesłanie Ducha Świętego. Jest ofiarą 

uwielbienia oraz objawieniem pełni i jedności Kościoła. Jest też antycypacją, zaczątkiem zapowiedzianej w Apokalipsie (Ap 19,7–

9) eschatologicznej uczty zaślubin Baranka z jego Małżonką, wspólnotą Kościoła. Istotne elementy rozumienia Eucharystii są 

wspólne dla tradycyjnych gałęzi chrześcijaństwa, jak prawosławie, Kościoły orientalne, katolicyzm czy część tradycji anglikańskiej.  

 

 1Eucharystia w pismach nowotestamentalnych 

o 1.1Eucharystia u apostoła Pawła 

 1.1.1Postawa wspólnoty w Koryncie 

 1.1.2Nauczanie Św. Pawła o znaczeniu Eucharystii 

o 1.2Eucharystia u Jana Ewangelisty                                                          https://youtu.be/eXwdE_zYF-I 

 

 2Fragmenty biblijne 

o 2.1Ustanowienie Eucharystii 

 2.1.1Tradycja antiocheńska: Łukasz i Paweł 

 2.1.2Tradycja palestyńska: Marek i Mateusz 

o 2.2Tradycja Janowa 

 

 3Historia Eucharystii 

o 3.1Korzenie starotestamentalne 

 3.1.1Pamiątka 

 3.1.2Błogosławieństwa (berakot) 

o 3.2Pierwsze sto lat 

o 3.3Okres po-apostolski: II i III wiek 

o 3.4Okres patrystyczny: IV-VI wiek 

 4Ekumeniczne określenie Eucharystii 

 5Teologia i praktyka poszczególnych Wspólnot 

o 5.1Kościoły prawosławne 

o 5.2Kościół katolicki 

 5.2.1Uroczystość Bożego Ciała                                              https://youtu.be/Zj15LvWgZyo 

 5.2.2Sobór trydencki o Eucharystii 

 5.2.3Odnowa Eucharystii na soborze watykańskim II 

 5.2.4Zagadnienia szczegółowe 

 5.2.4.1Przeistoczenie 

 5.2.4.2Prawo kościelne i przepisy liturgiczne 

o 5.3Kościoły starokatolickie 

o 5.4Luteranie 

o 5.5Inne wyznania protestanckie 

 6Inne wyznania chrześcijańskie

 

 

 

 

https://parafia-rabka.swmm.eu/Msza_Sw.pdf
https://parafia-rabka.swmm.eu/Gdzie_i_kiedy.pdf
https://parafia-rabka.swmm.eu/Adoracja.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie#Bibliografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie#Bibliografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistagogia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misterium_paschalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(teologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_%C5%9Bw._Jana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eschatologia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_orientalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglikanizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Eucharystia_w_pismach_nowotestamentalnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Eucharystia_u_aposto%C5%82a_Paw%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Postawa_wsp%C3%B3lnoty_w_Koryncie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Nauczanie_%C5%9Aw._Paw%C5%82a_o_znaczeniu_Eucharystii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Eucharystia_u_Jana_Ewangelisty
https://youtu.be/eXwdE_zYF-I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Fragmenty_biblijne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Ustanowienie_Eucharystii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Tradycja_antioche%C5%84ska:_%C5%81ukasz_i_Pawe%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Tradycja_palesty%C5%84ska:_Marek_i_Mateusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Tradycja_Janowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Historia_Eucharystii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Korzenie_starotestamentalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Pami%C4%85tka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwa_(berakot)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Pierwsze_sto_lat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Okres_po-apostolski:_II_i_III_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Okres_patrystyczny:_IV-VI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Ekumeniczne_okre%C5%9Blenie_Eucharystii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Teologia_i_praktyka_poszczeg%C3%B3lnych_Wsp%C3%B3lnot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Ko%C5%9Bcio%C5%82y_prawos%C5%82awne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Uroczysto%C5%9B%C4%87_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a
https://youtu.be/Zj15LvWgZyo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Sob%C3%B3r_trydencki_o_Eucharystii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Odnowa_Eucharystii_na_soborze_watyka%C5%84skim_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Zagadnienia_szczeg%C3%B3%C5%82owe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Przeistoczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Prawo_ko%C5%9Bcielne_i_przepisy_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Ko%C5%9Bcio%C5%82y_starokatolickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Luteranie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Inne_wyznania_protestanckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Inne_wyznania_chrze%C5%9Bcija%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Inne_wyznania_chrze%C5%9Bcija%C5%84skie


 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Postacie eucharystyczne 

konsekrowana Hostia  w monstrancji  

Boże Ciało 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Zobacz_te%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)#Zobacz_te%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Postacie_eucharystyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transsubstancjacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hostia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monstrancja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Cia%C5%82a_i_Krwi_Chrystusa


1934-05-10,  Polowa Msza Święta - kazanie 

1941 – 1942, Msza święta przed kaplicą. 6 Dywizja Piechoty Armii Polskiej w ZSRR 

 

 

 

 

 

   



 

 

1934 - Święto 1 Pułku Strzelców Konnych 
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