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Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA
218.  Co  to  jest  liturgia?  Liturgia  jest  celebrowaniem  misterium  Chrystusa,  w  szczególności  Jego  Misterium
Paschalnego.  Uważa się  ją  za wypełnianie  kapłańskiej  funkcji  Jezusa  Chrystusa.  W niej  przez  znaki  dostrzegalne
wyraża i dokonuje się uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami,
sprawuje pełny kult publiczny należny Bogu. 
219. Jakie miejsce zajmuje liturgia w życiu Kościoła? Liturgia, która jest czynnością świętą w najwyższym stopniu,
stanowi szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc.
Przez liturgię Chrystus kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. 
220. Na czym polega ekonomia sakramentalna? Ekonomia sakramentalna polega na udzielaniu owoców odkupienia
Chrystusa w celebracji liturgii sakramentalnej Kościoła, zwłaszcza Eucharystii. 

Rozdział pierwszy MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA 
LITURGIA – DZIEŁO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
221. W jaki sposób Bóg Ojciec jest źródłem i celem liturgii?  W swoim Synu, który dla nas przyjął ciało, umarł i
zmartwychwstał,  Bóg  napełnia  nas  swoimi  błogosławieństwami  i  przez  nie  rozlewa  w  naszych  sercach  Ducha
Świętego. W tym samym czasie Kościół błogosławi Ojca przez adorację, uwielbienie i dziękczynienie i prosi Go, by
zesłał dar swojego Syna i Ducha Świętego. 
222. Jakie jest dzieło Chrystusa w liturgii? Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim
swoje  Misterium  Paschalne.  Udzielając  Apostołom  Ducha  Świętego,  powierzył  im  i  ich  następcom  władzę,  aby
sprawowali dzieło zbawienia przez Ofiarę eucharystyczną i sakramenty, przez które teraz udziela swojej łaski wiernym
wszystkich czasów i na całym świecie. 
223. Jak działa Duch Święty w liturgii w odniesieniu do Kościoła? Duch Święty i Kościół współdziałają z sobą w
liturgii. Duch Święty przygotowuje Kościół na spotkanie ze swoim Panem; przypomina i ukazuje Chrystusa wierze
zgromadzenia;  uobecnia  i  spełnia  zbawcze  dzieło  Chrystusa;  jednoczy Kościół  z  życiem i  posłaniem Chrystusa  i
sprawia, by owocował dar komunii w Kościele. 

MISTERIUM PASCHALNE W SAKRAMENTACH KOŚCIOŁA 
224. Co to są i jakie są sakramenty? Sakramenty są widzialnymi i skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez
Chrystusa  i  powierzonymi  Kościołowi,  przez  które  jest  nam  udzielane  życie  Boże.  Jest  ich  siedem:  chrzest,
bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. 
225. Jaki jest związek sakramentów z Chrystusem?  Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus
udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach. 
To, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów (św. Leon Wielki). 
226.  Jaka  jest  łączność  sakramentów  z  Kościołem?  Chrystus  powierzył  sakramenty  Kościołowi.  Są  one
sakramentami Kościoła w podwójnym znaczeniu: są sakramentami „przez Kościół", ponieważ są działaniami Kościoła,
który jest sakramentem działania w nim Chrystusa, i są sakramentami „dla Kościoła", ponieważ budują Kościół. 
227. Co to jest charakter sakramentalny? Jest duchową pieczęcią, którą wyciskają sakramenty chrztu, bierzmowania i
święceń. Jest obietnicą i zapewnieniem opieki Bożej. Z mocy tej pieczęci chrześcijanin upodabnia się do Chrystusa,
uczestniczy w różny sposób w kapłaństwie Chrystusa i należy do Kościoła, odpowiednio do swego stanu i pełnionych
funkcji. Powołany jest więc do kultu Bożego i służby Kościołowi. Ponieważ charakter jest nieusuwalny, sakramenty,
które go wyciskają, można przyjąć tylko raz w życiu. 
228.  Jaka  jest  relacja  sakramentów  do  wiary?  Sakramenty  nie  tylko  zakładają  wiarę,  lecz  za  pomocą  słów  i
obrzędowych elementów karmią ją, umacniają i wyrażają. Gdy Kościół celebruje sakramenty, wyznaje swoją wiarę
otrzymaną od Apostołów. Wyraża to dawna zasada: lex orandi, lex credendi, to jest: Kościół wierzy tak, jak się modli. 
229. Dlaczego sakramenty są skuteczne?  Sakramenty są skuteczne  ex opere operato  („przez sam fakt spełnienia
czynności sakramentalnej"); udzielają one łaski, którą oznaczają, ponieważ działa w nich sam Chrystus, i to niezależnie
od osobistej świętości szafarza. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje. 
230. Z jakiej racji sakramenty są konieczne do zbawienia? Dla wierzących w Chrystusa sakramenty są konieczne do
zbawienia, jeśli nawet poszczególni wierni nie wszystkie je przyjmują, ponieważ udzielają one łask sakramentalnych,
odpuszczają  grzechy,  czynią  wiernych  dziećmi  Bożymi,  upodabniają  do  Chrystusa  naszego  Pana  i  włączają  do
Kościoła. Duch Święty uzdrawia i przemienia tych, którzy Go przyjmują. 
231. Czym jest łaska sakramentalna? Łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i
właściwą każdemu sakramentowi. Pomaga ona wiernemu w jego drodze do świętości, a Kościołowi w jego wzroście w
miłości i dawaniu świadectwa. 
232.  Jaki  istnieje  związek  między  sakramentami  i  życiem wiecznym?  W sakramentach  Kościół  otrzymuje  już
zadatek życia wiecznego,  „oczekując błogosławionej nadziei  i  objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Jezusa Chrystusa" (Tt 2,13). 

Przygotuj krzyżówkę z hasłem SAKRAMENTY i pytaniami o słownictwo zawarte w powyższym tekście.
Syracydes.pl


