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Rola wiernych w Koœciele
Rzymsko-Katolickim
Pan Jezus wzywa ka¿dego z nas do okazywania chorym naszego
wspó3czucia i uzdrawiania ich. Dbanie o chorych jest naszym
obowi1zkiem. 

Chory cz3owiek czêsto czuje siê wyobcowany i opuszczony. W
uroczystym Sakramencie Namaszczenia Chorych Koœció3 okazuje
swoje mi3osierdzie i prosi Boga o pomoc dla dotkniêtego chorob1. 

”Przyszed3em, aby mieli ¿ycie i obfitowali.”
JAN 10:10

“Choruje kto miêdzy

wami? Niech

przywo3a starszych

zboru i niech siê

modl1 nad nim, namaœciwszy go

oliw1 w imieniu Pañskim. 

A modlitwa p3yn1ca z wiary uzdrowi

chorego i Pan go podŸwignie; je¿eli

zaœ dopuœci3 siê grzechów, bêd1 mu

odpuszczone”.

JAKUB 5: 14-15



KIEDY I JAK CZÊSTO MO¯NA
PRZYJ¥Æ SAKRAMENT
NAMASZCZENIA?
Sakrament Namaszczenia Chorych powinien byæ przyjêty
na pocz1tku powa¿niejszej choroby. Co jest niezmiernie
wa¿ne to to, by chory œwiadomie w nim uczestniczy3. 

Jeœli w czasie tej samej choroby, stan danej osoby
pogorszy siê, sakramentu mo¿na udzieliæ ponownie. Jeœli
osoba namaszczona sakramentem wyzdrowia3a, mo¿e
przyj1æ go znowu w obliczu kolejnej powa¿nej choroby. 

Sakrament Pojednania, Namaszczenia Chorych i
Eucharystii przyjêty jednoczeœnie mo¿e staæ siê dla chorej
osoby ¿ród3em duchowego pokarmu i si3y potrzebnej w przejœciu ze
œmierci do ¿ycia wiecznego. W przypadku osoby umieraj1cej ostatnim sakramentem jest tak
zwany wiatyk, którego powinno udzielaæ siê w chwili, gdy chory jest jeszcze przytomny.
Dlatego te¿ rodzina powinna wezwaæ kap3ana nie czekaj1c na ostatnie godziny
poprzedzaj1ce œmieræ bliskiej osoby, by mog3a ona jeszcze œwiadomie uczestniczyæ w
przyjêciu sakramentu. Jeœli dana osoba w3aœnie umiera lub ju¿ zmar3a, odmawia siê
modlitwy polecaj1ce jej duszê mi3osierdziu Bo¿emu. Jest to ostatnia pos3uga wyœwiadczana
przez Koœció3 umieraj1cym.

KTO POWINIEN PRZYJ¥Æ SAKRAMENT
NAMASZCZENIA CHORYCH?
Osoby starsze podupadaj1ce coraz bardziej na zdrowiu.

Ciê¿ko chorzy doroœli i dzieci, osoby stoj1ce przed operacj1, powa¿nymi badaniami lekarskimi
lub które mia3y ciê¿ki wypadek.

Chronicznie chorzy na na przyk3ad artretyzm lub cukrzycê lub cierpi1cy na powa¿n1 chorobê
psychiczn1.

Koniecznym jest, by osoby ciê¿ko chore wyrazi3y ¿yczenie otrzymania tego sakramentu
lub swoim ¿yciem potwierdzi3y, ¿e sakrament ten ma dla nich wielkie znaczenie. Nie
wystarczy, by ¿yczyli sobie tego w ich imieniu cz3onkowie rodziny lub pracownicy szpitala.

Nale¿y upewniæ siê, ¿e chory i osoby z jego najbli¿szego otoczenia rozumiej1
znaczenie Sakramentu Namaszczenia Chorych jako sakramentu uzdrawiaj1cego i s1
w3aœciwie przygotowani do jego przyjêcia.

CO ROZUMIEMY PRZEZ SAKRAMENT
NAMASZCZENIA CHORYCH?

G3ównym zadaniem sakramentu jest duchowe umocnienie dotkniêtych ciê¿k1 chorob1.
Dawniej udzielano go umieraj1cym i dlatego znany by3 pod nazw1 “ostatniego
namaszczenia.” Jego celem by3o duchowe pokrzepienie chorego w obliczu œmierci.
Obecnie udziela siê go ciê¿ko chorym, by wezprzeæ ich na duchu, dodaæ otuchy, ul¿yæ
ich cierpieniom. Udzia3 w uroczystym przyjêciu sakramentu daje chorym mo¿liwoœæ
otwarcia siê na uzdrawiaj1c1 moc 3aski Bo¿ej i dalszego rozwoju w wierze.

W sakramencie tym spotykamy Pana Jezusa, który daj1c nam Ducha Œwiêtego
uzdrawia nas i pociesza. Pan Zmartwychwsta3y przychodzi umocniæ nasze cia3o z3o¿one
niemoc1, nasz umys3 i duszê.   

£ASKI P£YN¥CE Z SAKRAMENTU
NAMASZCZENIA CHORYCH

Ciê¿ko chorzy mog1 3akn1æ uzdrowienia pod ró¿nymi wzglêdami. Mog1 odczuwaæ lêk,
obawiaæ siê, ¿e Bóg ich opuœci3. Mog1 mieæ k3opoty z odmawianiem modlitwy. Myœleæ,
¿e o nich zapomniano lub, ¿e stali siê ciê¿arem dla innych. 

£aska Bo¿a w tym sakramencie przynosi ciê¿ko chorym czy ludziom znosz1cym
dolegliwoœci starszego wieku ukojenie, dodaje otuchy. Moc obecnego w sakramencie Ducha
Œwiêtego obejmuje ca3ego cz3owieka, nie tylko jego cia3o lub duszê. Nie nale¿y
spodziewaæ siê cudów, niemniej sakrament ten przynosi ulgê, roz3adowuje napiêcie i
pomaga w uzdrowieniu i cia3a i duszy. Odnawia siê u cierpi1cych ufnoœæ i wiara w Boga,
wraca poczucie godnoœci i w3asnej wartoœci.

JAK PRZEBIEGA
CELEBRACJA SAKRAMENTU?
Przed przyst1pieniem do namaszczenia kap3an mo¿e poprosiæ obecne
osoby o dotkniêcie chorego. Nastêpnie w milczeniu k3adzie rêce na
g3owê osoby otrzymuj1cej sakrament, poczym namaszcza czo3o i rêce

chorego poœwiêconym olejem i odmawia modlitwê. Powinno zachêciæ
siê cz3onków rodziny chorego i innych wiernych do udzia3u w
uroczystoœci przyjêcia sakramentu namaszczenia jako wyrazu mi3osierdzia

i wsparcia dla chorego.

Sakrament Namaszczenia Chorych mo¿na otrzymaæ w koœciele parafialnym
chorego w ramach indywidualnej uroczystoœci lub w czasie Mszy Œw. W

niektórych parafiach uroczystoœæ ta odbywa siê raz na miesi1c lub nawet
raz w tygodniu. Mo¿e byæ tak¿e odprawiona w domu chorego, w szpitalu lub domu
spokojnej staroœci.
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PAMIÊTAJ

Mo¿esz otrzymaæ Sakrament Namaszczenia Chorych w momencie gdy
zachorujesz ty lub bliska ci osoba lub dowiesz siê, ¿e musisz iœæ na
operacjê lub inny powa¿ny zabieg.

Nale¿y zwróciæ siê do biura parafialnego celem

Umówienia siê na przyjêcie Sakramentu Namaszczenia Chorych przed
pójœciem do szpitala.

Umówienia siê na przyjêcie Komunii w szpitalu i po powrocie do domu. 

Poproszenia o wpisanie nazwiska na listê osób, za które parafianie
modl1 siê w czasie Mszy.

Poproœ kogoœ o zaproszenie cz3onków rodziny i przyjació3 do przyjœcia i
modlenia siê w czasie przyjmowania sakramentu. 

Wybierz 2 lub 3 osoby i zwróæ si1 do nich z proœb1 o modlitwê za ciebie w
czasie twojego pobytu w szpitalu. 

Wybierz religijny przedmiot, który chcia3byœ zabraæ ze sob1 do szpitala.
Ukoi on twój ból i przypomni ci o twojej wierze. Mo¿e to byæ ró¿aniec,
religijna statuetka, Biblia, ulubiony modlitewnik itp.

W chwili przyjêcia do szpitala zawiadom personel, ¿e jesteœ Katolikiem i
prosisz o wizytê katolickiego kap3ana. 

W JAKI SPOSÓB NALE¯Y
TROSZCZYÆ SIÊ O CHOREGO

Czêsto zapominamy o tym, ¿e czego najbardziej potrzeba
osobie cierpi1cej to przyjazne ucho. Prawdopodobnie
cokolwiek powiemy lub zrobimy bêdzie mniej wa¿ne ni¿ po

prostu to, ¿e jesteœmy gotowi jej wys3uchaæ. Ciê¿ko
chorymi szarpi1 silne uczucia i niejednokrotnie chc1 przed
innymi po prostu siê wy¿aliæ.

Czêsto nie bêdziemy wiedzieli jak zareagowaæ lub co
powiedzieæ i wtedy najlepiej jest nie mówiæ nic. W milczeniu

te¿ jest moc i piêkno. To tak jakby siê mówi3o: jestem tu przy
tobie, nie opuszczê ciê. Bêdzie siê to pamiêta3o d3u¿ej ni¿

jakiekolwiek wypowiedziane s3owa. 

Co jeszcze mo¿emy zrobiæ dla g3êboko cierpi1cych to daæ im prawo do w3asnych
odczuæ; nie próbowaæ zmieniæ na si3ê tego co czuj1. Powinniœmy pozwoliæ im na
odczuwanie wed3ug w3asnego ja i wyra¿enie uczuæ, które ich trawi1 – gniew, trwoga,
zranione uczucia, smutek, poczucie winy. Bêdzie to z naszej strony zdrowe i m1dre
podejœcie.

Ludzie zmagaj1cy siê z wielk1 ¿yciow1 prób1 mog1 nas du¿o nauczyæ, jeœli tylko
jesteœmy otwarci na to co maj1 do powiedzenia. 

DAR CHORYCH

Chorzy, ludzie starsi czy umieraj1cy, jak zreszt1 my wszyscy, szukaj1 ci1gle drogi do Boga.
£aska pomaga nam rozwijaæ siê nawet w chwilach kryzysu.
Mamy zawsze okazjê ofiarowania i otrzymania
przebaczenia. Natchnione wiar1 osoby chore i
starsze, prosz1ce o Sakrament Namaszczenia
Chorych, odkrywaj1 Boga. Boga, którego
pragnieniem jest nieœæ harmoniê i 3ad oraz
obdarzaæ uzdrawiaj1c1 mi3oœci1 za3amanych i
wyobcowanych przez cierpienie.

Dziêki osobom potrzebuj1cym naszego
wspó3czucia i troski i nam objawia siê obecnoœæ
Boga. Dziêki nim przypominamy sobie o
tym co tak naprawdê w ¿yciu jest
najwa¿niejsze. Ich wielkie potrzeby
wyzwalaj1 w nas uczynki mi3osierdzia,
które nas przemieniaj1. Zbli¿aj1c siê do
nich, i my wystawiamy siê na
dobroczynne dzia3anie
b3ogos3awieñstwa Ducha Œwiêtego. 

Ludzie
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¿yciow1
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nas du¿o
nauczyæ,
jeœli tylko
jesteœmy
otwarci na
to co maj1
do
powiedzenia. 


