Praca dla uczniów z klasy I Branżowej po gimnazjum i podstawówce oraz uczniów z
klasy I Technikum po gimnazjum

Temat do zapisania do zeszytu: „Kapłani słudzy Kościoła”

Ćwiczenie 1:
W oparciu o teksty z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego odpowiedz na pytania:
325.Sakrament święceń składa się z trzech stopni, które są niezastąpione dla organicznej
struktury Kościoła: z biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu.
326.Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, które włączają go do Kolegium Biskupów.
Biskupi jako następcy Apostołów i członkowie kolegium mają udział w odpowiedzialności
apostolskiej całego Kościoła, pod zwierzchnictwem papieża. Ze święceń biskupich płynie
misja nauczania, uświęcania i rządzenia.
328.Namaszczenie Duchem Świętym naznacza prezbiterów szczególnym i niezatartym
znamieniem i wskutek tego upodabnia ich do Chrystusa Kapłana, tak iż mogą działać w
osobie Chrystusa Głowy. Jako współpracownicy biskupa są wyświęcani, aby głosić
Ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza Eucharystię, skąd czerpie moc cała ich posługa,
i być pasterzami wiernych.
330. Diakoni, którzy upodabniają się do Chrystusa, sługi wszystkich, są wyświęcani dla zadań
posługi w Kościele, które pełnią pod pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa, w tym co
dotyczy posługi słowa, kultu Bożego, zadań duszpasterskich i charytatywnych.
Przeczytaj jeszcze raz poniższy tekst i odpowiedz na pytania:
1. Wymień trzy rodzaje stopni sakramentu święceń
………………………………………………………………………………………………
2. Jakie zadania wynikają z przyjęcia święceń biskupich?
……………………………………………………………………………………………….
3. Jakie są skutki sakramentu święceń prezbiteratu?
………………………………………………………………………………………………..
4. Wymień zdania jakie zobowiązują się przyjąć kapłani?
………………………………………………………………………………………………...
5. Jakie są skutki święceń diakonatu?
…………………………………………………………………………………………………

Notatka do zapisania w zeszycie ucznia:
Po 6 letnim przygotowaniu w Seminarium Duchownym kandydaci do święceń prezbiteratu
zostają wyświęceni przez biskupa do posługi kapłańskiej. Sakrament święceń zalicza się do
grupy sakramentów w służbie komunii, ponieważ nowo wyświęcony diakon, kapłan czy
biskup mają służyć wspólnocie Kościoła. Wyróżniamy trzy rodzaje sakramentu święceń:
a) diakonat
b) prezbiterat (kapłaństwo)
c) biskupstwo

Zadanie domowe. Odszukaj i zapisz w zeszycie, który dzień w ciągu roku (podać dokładne
określenie) jest pamiątką ustanowienia sakramentu święceń?
…………………………………………………………………………………………………..

Wykonane ćwiczenie, jak również zapisaną do zeszytu notatkę wraz z zadaniem
domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy:
rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 27.03.2020 r. (Piątek)

Życzę powodzenia!

