






„Duch Święty 
zstąpi na Ciebie 

i moc 

Najwyższego 
osłoni Cię. 

Dlatego też 
Święte, które 
się narodzi, 

będzie 
nazwane 

Synem Bożym”. 
 

(Łk 1, 35) 



„A oto otworzyły 
Mu się niebiosa 

 i ujrzał Ducha 
Bożego 

zstępującego jak 
gołębicę  

i przychodzącego 
na Niego”. 

 

(Mt 3,16)  



Wtedy Duch wyprowadził  
Jezusa na pustynię. 

(Mt 4,1) 

Pełen Ducha 
Świętego, powrócił 
Jezus znad Jordanu 

i przebywał w 
Duchu [Świętym] 

na pustyni  

czterdzieści dni, 
gdzie był kuszony 

przez diabła. 
(Łk 4, 1-2) 



Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do 
Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po 

całej okolicy. On zaś nauczał 
wysławiany przez wszystkich.  

(Łk 4,14-15) 



            





Będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby  

z wami był na zawsze –  

Ducha Prawdy...  (J 14, 16-17) 

„Jeśli się ktoś nie narodzi 
z wody i z Ducha, nie 

może wejść do 
królestwa Bożego. To, co 
się z ciała narodziło, jest 

ciałem, a to, co się  
z Ducha narodziło, jest 

duchem”.  (J 3,5-6) 

„Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, 

On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam 

powiedziałem” 
 (J 14,26) 



„Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie 

mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego 
będzie mówił przez was”. (Mt 10, 20) 



Kiedy nadszedł 
wreszcie dzień 

Pięćdziesiątnicy (…) 
wszyscy zostali 

napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli 

mówić obcymi 
językami, tak jak im 

Duch pozwalał mówić. 
Dz 2, 1-4 





 EPIKLEZA jest modlitwą liturgiczną, która 
wzywa mocy Ducha Świętego. Ma swoje miejsce  

w celebrowaniu każdego z siedmiu sakramentów.  
Jest wyrazem wiary w moc Ducha Świętego, który 
przekształca w życie Boże to, co jest poddane Jego 
mocy. Jest modlitwą wypowiadaną przez kapłana  

w imieniu całego Kościoła Świętego.  
 



SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 

Chrzest  

  

Bierzmowanie  

  

Eucharystia  

  

Pokuta  

  

Namaszczenie  

chorych 
 

  

Kapłaństwo  

  

Małżeństwo  

  

 



SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 

Chrzest  

  

Bierzmowanie  

  

Eucharystia  

  

Pokuta  

  

Namaszczenie  

chorych 
 

  

Kapłaństwo  

  

Małżeństwo  

  

 

woda 
„Ja ciebie chrzczę w imię  

Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Modlitwa poświęcenia wody 
chrzcielnej. 



Jesteśmy członkiem 

 Kościoła  

Odpuszczenie grzechu 

pierworodnego 

 i wszystkich grzechów 

osobistych 

Człowiek staje się  
Dzieckiem Bożym 

Jesteśmy świątynią 

 Ducha Świętego 



SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 

Chrzest  

  

Bierzmowanie  

  

Eucharystia  

  

Pokuta  

  

Namaszczenie  

chorych 
 

  

Kapłaństwo  

  

Małżeństwo  

  

 

woda 
„Ja ciebie chrzczę w imię  

Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

olej krzyżma 
„Przyjmij znamię daru 

 Ducha Świętego”. 

Modlitwa poświęcenia wody 
chrzcielnej. 

Modlitwa biskupa przed 

namaszczeniem 



 
 

 
 



SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 

Chrzest  

  

Bierzmowanie  

  

Eucharystia  

  

Pokuta  

  

Namaszczenie  

chorych 
 

  

Kapłaństwo  

  

Małżeństwo  

  

 

woda 
„Ja ciebie chrzczę w imię  

Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

olej krzyżma 
„Przyjmij znamię daru 

 Ducha Świętego”. 

chleb i wino 
„Bierzcie i jedzcie ….to jest Ciało moje… 

Bierzcie i pijcie… to jest kielich Krwi mojej” 

Modlitwa biskupa przed 

namaszczeniem. 

Modlitwa poświęcenia wody 
chrzcielnej. 

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby 
stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 



Uobecnienie 

Misterium 

Paschalnego 

Obecność 
żywego  

i uwielbionego 

Chrystusa 

Zjednoczenie  

z Chrystusem 

(Komunia) 

Zadatek życia 
wiecznego 



SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 
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Bierzmowanie  

  

Eucharystia  
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chorych 
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woda 
„Ja ciebie chrzczę w imię  

Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

olej krzyżma 
„Przyjmij znamię daru 

 Ducha Świętego”. 

chleb i wino 
„Bierzcie i jedzcie ….to jest Ciało moje… 

Bierzcie i pijcie… to jest kielich Krwi mojej” 

wyznane grzechy 
„Ja odpuszczam tobie grzechy, 

 w imię Ojca i Syna i Ducha Św.” 

Modlitwa biskupa przed 

namaszczeniem. 

Modlitwa poświęcenia wody 
chrzcielnej. 

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby 
stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 

…i zesłał Ducha Świętego na 
odpuszczenie grzechów, niech ci 

udzieli przebaczenia i pokoju … 



 



SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 
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Eucharystia  
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woda 
„Ja ciebie chrzczę w imię  

Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

olej krzyżma 
„Przyjmij znamię daru 

 Ducha Świętego”. 

chleb i wino 
„Bierzcie i jedzcie ….to jest Ciało moje… 

Bierzcie i pijcie… to jest kielich Krwi mojej” 

wyznane grzechy 
„Ja odpuszczam tobie grzechy, 

 w imię Ojca i Syna i Ducha Św.” 

olej chorych 

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim 
nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską 
Ducha Św. Pan który odpuszcza ci grzechy niech cię 
wybawi i łaskawie podźwignie”. 

Modlitwa biskupa przed 

namaszczeniem. 

Modlitwa poświęcenia wody 
chrzcielnej. 

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby 
stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 

…i zesłał Ducha Świętego na 
odpuszczenie grzechów, niech ci 

udzieli przebaczenia i pokoju … 

modlitwa kapłana, który w 
milczeniu nakłada ręce na 
głowę chorego 





SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 
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woda 
„Ja ciebie chrzczę w imię  

Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

olej krzyżma 
„Przyjmij znamię daru 

 Ducha Świętego”. 

chleb i wino 
„Bierzcie i jedzcie ….to jest Ciało moje… 

Bierzcie i pijcie… to jest kielich Krwi mojej” 

wyznane grzechy 
„Ja odpuszczam tobie grzechy, 

 w imię Ojca i Syna i Ducha Św.” 

olej chorych 

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim 
nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską 
Ducha Św. Pan który odpuszcza ci grzechy niech cię 
wybawi i łaskawie podźwignie”. 

włożenie rąk biskupa 
Modlitwa konsekracyjna 

Modlitwa biskupa przed 

namaszczeniem. 

Modlitwa poświęcenia wody 
chrzcielnej. 

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby 
stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 

„…daj tym swoim sługom godność 
prezbiteratu; odnów w ich sercach 

Ducha świętości …  

…i zesłał Ducha Świętego na 
odpuszczenie grzechów, niech ci 

udzieli przebaczenia i pokoju … 

modlitwa kapłana, który w 
milczeniu nakłada ręce na 
głowę chorego 



otrzymuje władzę 
działania mocą 

 i w osobie 

samego Chrystusa 

upodabnia się do  
Chrystusa 

Najwyższego 
Kapłana  



SAKRAMENT MATERIA FORMA EPIKLEZA 
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Bierzmowanie  

  

Eucharystia  
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woda 
„Ja ciebie chrzczę w imię  

Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

olej krzyżma 
„Przyjmij znamię daru 

 Ducha Świętego”. 

chleb i wino 
„Bierzcie i jedzcie ….to jest Ciało moje… 

Bierzcie i pijcie… to jest kielich Krwi mojej” 

wyznane grzechy 
„Ja odpuszczam tobie grzechy, 

 w imię Ojca i Syna i Ducha Św.” 

olej chorych 

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim 
nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską 
Ducha Św. Pan który odpuszcza ci grzechy niech cię 
wybawi i łaskawie podźwignie”. 

włożenie rąk biskupa 
Modlitwa konsekracyjna 

wyrażona wspólnie 

 zgoda małżonków 
Przysięga małżeńska 

Modlitwa biskupa przed 

namaszczeniem. 

Modlitwa poświęcenia wody 
chrzcielnej. 

Wyciągnięcie rąk nad chlebem i winem… 
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby 
stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 

Hymn do Ducha Świętego 

Nałożenie rąk biskupa 

…i zesłał Ducha Świętego na 
odpuszczenie grzechów, niech ci 

udzieli przebaczenia i pokoju … 

Modlitwa kapłana, który w 
milczeniu nakłada ręce na 
głowę chorego 



 







Katecheza  

Temat: Sakramenty narzędziem  
             działania Ducha Świętego.  

EPIKLEZA jest modlitwą liturgiczną, 
która wzywa mocy Ducha Świętego. 
Ma swoje miejsce w celebrowaniu 

każdego z siedmiu sakramentów. Jest 
wyrazem wiary w moc Ducha 

Świętego, który przekształca w życie 
Boże to, co jest poddane Jego mocy. 
Jest modlitwą wypowiadaną przez 
kapłana w imieniu całego Kościoła 
Świętego.  

Sakrament Epikleza 

Chrzest 

Bierzmowanie 

Eucharystia 

Pokuta 

Namaszczenie 

Chorych 

Kapłaństwo 

Małżeństwo 

Zadanie domowe:  

Uzupełnij tabelkę 



słońce 

pielenie chwastów 

woda 

podpórka 

woda + nawóz 



Dziękuję za uwagę 

Opr. s. Elżbieta Twaróg SJE 


