I. Sakramenty

1. Chrzest
Co to jest Chrzest Święty?
Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność
dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.
Udzielamy tego sakramentu na niedzielnej Mszy świętej o godzinie 10.00 oraz w II święto Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice w biurze naszej parafii.
Zapisu do Księgi Chrztu dokonuje się na podstawie odpisu Aktu Urodzenia wystawionego przez USC.
Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca. Jeżeli żyje w związku
małżeńskim, musi to być związek sakramentalny.
Instrukcja i pouczenie dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę o godzinie 18.30.

2. Bierzmowanie
Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą
mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

3. Eucharystia
Co to jest Eucharystia?
Eucharystia - inaczej Najświętszy Sakrament - to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa
pod postaciami chleba i wina.

4. Pokuta
Co to jest Pokuta?
Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy
po Chrzcie Świętym popełnione.
W jaki sposób sprawowany jest Sakrament Pokuty?
W Kościele Polskokatolickim istnieją dwie formy obrzędowe Sakramentu Pokuty:
a) indywidualna, do której przystępują zarówno dorośli jak i dzieci oraz młodzież;

Spowiedzi świętej słuchamy 15 minut przed Mszą Świętą.
W I czwartek o godz. 17.15
W I piątek o godzinie 17.15
b) zbiorowa (ogólna - przed ołtarzem w obecności kapłana), do której mogą przystępować
tylko dorośli;
Spowiedź św. zbiorowa jest sprawowana w 1 i 3 niedzielę miesiąca oraz w uroczystości.
W każdej z form musi być spełnionych 5 warunków:
1) rachunek sumienia,
2) żal za grzechy,
3) mocne postanowienie poprawy życia,
4) szczera spowiedź (wyznanie grzechów),
5) zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (odprawienie nadanej pokuty oraz naprawienie krzywd
wyrządzonym bliźnim)

5. Namaszczenie Chorych
Co to jest Namaszczenie Chorych?
Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę
w cierpieniu, a niekiedy i przywrócenie zdrowia.
Kiedy przyjmujemy Sakrament Namaszczenia Chorych?
Sakrament Namaszczenia Chorych przyjmujemy podczas ciężkiej choroby, gdy zachodzi poważna
obawa śmierci.
Ile razy można przyjmować Sakrament Namaszczenia Chorych?
Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjmować tyle razy, ilekroć ktoś bardzo ciężko choruje
tak, że zachodzi obawa śmierci.

6. Kapłaństwo
Co to jest Kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to sakrament, który daje człowiekowi w Kościele władzę nauczania, pasterzowania
i uświęcania, szczególnie przez sprawowanie Mszy Świętej, sakramentów świętych i głoszenie słowa
Bożego.

Dlaczego wiernych nazywamy Ludem kapłańskim?
Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą
w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się "wspólnym
kapłaństwem wiernych" lub "kapłaństwem powszechnym".
Jakie jeszcze kapłaństwo istnieje w Kościele?
Oprócz kapłaństwa powszechnego wiernych istnieje jeszcze urzędowe zwane też kapłaństwem
służebnym.
Co rozumiemy przez kapłaństwo służebne?
Kapłaństwo służebne przekazywane jest przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie
służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa.
Jaka jest różnica między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych?
Między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych różnica jest istotna, ponieważ
kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy, mocą której kapłani służą Ludowi Bożemu przez
nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo powszechne natomiast uzdalnia
i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym.
Jakie stopnie przyjęło kapłaństwo urzędowe?
Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni:
episkopatu,
prezbiteratu,
diakonatu.
W strukturze Kościoła stopnie te są niezastąpione i bez nich nie ma mowy o Kościele.

Jaki jest istotny obrzęd święceń kapłańskich?
Sakramentu święceń udziela się przez włożenie rąk i uroczystą modlitwę konsekracyjną. Święcenia
wyciskają na duszy niezatarty charakter sakramentalny, wskutek czego przyjmuje się je tylko jeden
raz.
Alumni kształcą się w Wyższym Seminarium Duchownym jednocześnie będąc studentami
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

7. Małżeństwo
Co to jest Małżeństwo?
Małżeństwo jest to sakrament, w którym dwoje chrześcijan różnej płci będących stanu wolnego
zawiera w obecności kapłana ze sobą nierozerwalny związek małżeński i otrzymuje łaski do wiernego
wypełniania przyjętych obowiązków.
Kto ustanowił Sakrament Małżeństwa?
Małżeństwo ustanowione przez Pana Boga do godności Sakramentu podniósł Jezus Chrystus.
Jakich łask udziela małżonkom Sakrament Małżeństwa?
Sakrament Małżeństwa udziela małżonkom łaski Bożej potrzebnej do spełniania obowiązków
małżeńskich.

Jakie przeszkody czynią małżeństwo nieważnym?
1) poprzednio już ważnie zawarte i trwające małżeństwo,
2) pokrewieństwo,
3) wielki przymus i bojaźń,
4) pomyłka,
5) wykluczenie podstawowych celów małżeństwa, tj. zrodzenia i wychowania dzieci,
6) niezdolność do pożycia małżeńskiego.

Zgłoszenie:
Narzeczeni zgłaszają chęć zawarcia w biurze parafialnym narzeczonego lub narzeczonej,
około 3 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Dokumenty:
- dowód osobisty;
- świadectwo chrztu św.;
- świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma stosownej adnotacji w akcie chrztu św.)
- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej;

- w przypadku zawarcia małżeństwa konkordatowego (zaciągającego skutki cywilno-prawne)
niezbędne dokumenty z USC;
- dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Przygotowanie:
- spisanie protokołu przedślubnego;
- wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych;
- spowiedź przedślubna.

