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Choruje ktoś wśród was? 
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła.

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i na-
maścili go olejem w imię Pana. A modlitwa
pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan
go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą
mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).

Sakrament namaszczenia chorych udziela
specjalnej łaski chrześcijaninowi, który
doświadcza trudności związanych ze stanem
ciężkiej choroby lub starości.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia
chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje
wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu
choroby lub starości.

Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzy-
mać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasile-
nie się choroby.

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy lub
biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa
lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.

Istota celebracji tego sakramentu polega na namaszczeniu czoła i rąk chorego 
(w obrządku rzymskim) lub innych części ciała (w obrządkach wschodnich);
namaszczeniu towarzyszy modlitwa liturgiczna kapłana – celebransa, który prosi 
o specjalną łaskę tego sakramentu.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra
całego Kościoła;
– umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować
po chrześcijańsku cierpienia choroby lub
starości;
– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł
go otrzymać przez sakrament pokuty;
– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru
duchowemu;
– przygotowanie na przejście do życia
wiecznego.            

(KKK 1526-1532)

Wiatyk ostatni sakrament chrześcijanina
Kończącym swoje ziemskie życie poza namaszcze-
niem chorych Kościół ofiaruje Eucharystię jako
wiatyk. Przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili
przejścia do Ojca ma szczególne znaczenie i wagę. Jako
sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał,
Eucharystia jest wówczas sakramentem przejścia ze
śmierci do życia, z tego świata do Ojca.

Kościół chce pomóc w tym ostatnim wędrowaniu
naszego życia. Ostatni raz przyjmowany sakrament
Eucharystii – wiatyk jest sakramentem przejścia ze
śmierci do życia, z doczesności do wieczności, z czasu pielgrzymowania do czasu radości. 

Jeżeli jest to możliwe, wiatyk powinien być udzielany podczas Mszy św., tak aby chory mógł
przyjąć Komunię św. pod dwiema postaciami.

Wiatyk powinni przyjąć wszyscy, którzy mogą przyjąć Eucharystię, dlatego nie należy
zwlekać z wezwaniem kapłana, lecz wykorzystać czas, gdy chory jest w pełni świadomy, by 
w pełni mógł skorzystać z sakramentalnego pokrzepienia. Udziela się go wszystkim, którzy znaj-
dują się w niebezpieczeństwie śmierci, bez względu na przyczynę! Wiatyk, w przeciwieństwie do
sakramentu chorych, nie jest zarezerwowany wyłącznie dla osób dotkniętych chorobą, lecz także
dla tych, którzy z innej przyczyny znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci (katastrofa, klęska
żywiołowa, skazańcy). 

Na początku obrzędu, podobnie jak w sakramencie chorych, kapłan kropi chorego wodą świę-
coną na pamiątkę przyjętego chrztu i dla przypomnienia naszej przynależności do Chrystusa.
Następnie odmawia się spowiedź powszechną. Jest to też czas spowiedzi. Obrzędy pouczają, 
że w wypadku konieczności może to być spowiedź ogólna – gdy np. wiele osób zagrożonych jest
śmiercią i nie ma czasu ani możliwości wysłuchać spowiedzi indywidualnej. 

Po akcie pokuty kapłan może udzielić odpustu zupełnego: „Władzą otrzymaną od Stolicy
Apostolskiej udzielam ci odpustu zupełnego i przebaczenia wszystkich twoich grzechów w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 

Następnie czytane jest Słowo Boże, po którym odnawia się chrzcielne wyznanie wiary. To wiara
łączy nas z Bogiem od momentu naszego chrztu. Podobnie jak w sakramencie namaszczenia
chorych, także przy wiatyku odmawia się litanię za chorego, w której przypominamy, że to Bóg jest
źródłem życia, że w Eucharystii zostawił nam zadatek nieba i że każdy z nas jest zaproszony 
na ucztę w niebie, na której nie będzie już więcej ani bólu, ani żałoby, ani smutku, ani rozłąki. 

Samo przyjęcie Komunii św. poprzedza odmówienie „Ojcze nasz”. Cały obrzęd kończy modlitwa,
w której prosimy o spokojne przejście przez śmierć do życia wiecznego, oraz błogosławieństwo. 

Wiatyk łączy się często z dwoma innymi sakramentami – z sakramentem pokuty 
i pojednania oraz z sakramentem namaszczenia chorych. Razem stanowią one wspólnie
„sakramenty, które stanowią zakończenie ziemskiej pielgrzymki”. Tak mówi o tym Katechizm
Kościoła Katolickiego: Podobnie jak sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii tworzą jedność
nazywaną «sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego», tak można powiedzieć, że pokuta,
namaszczenie chorych i Eucharystia jako wiatyk, gdy życie chrześcijańskie osiąga swój kres, są
«sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny», lub sakramentami, które stanowią zakończenie
ziemskiej pielgrzymki” (KKK 1525). Ks. Marian Tomasz Kowalski - Niedziela 04/2007 (fragm.)

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - luty 2011 
(SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH i WIATYK) www.sw.rafala-alberta.mkw.pl
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Zanim do chorego przyjdzie kapłan
Kilka podpowiedzi dla rodziny chorego

Przygotowanie chorego
Najważniejszy udział w niesieniu ulgi choremu

mają zawsze najbliżsi. To właśnie rodzina, krewni,
prawdziwi przyjaciele oraz inni, którzy z jakiegokol-
wiek tytułu podjęli się opieki nad chorym, mają
obowiązek moralny w porę poprosić kapłana, aby
przybył udzielić mu namaszczenia. Poza tym to oni
winni chorego na to spotkanie przygotować.

W pierwszym rzędzie, o ile to konieczne, należy
wyjaśnić, że prosząc o sakrament wcale nie
sugerujemy mu, iż jego życie na ziemi już się kończy. Gdybyśmy zaś przeczuwali, iż fak-
tycznie może i to wkrótce nastąpić, tym bardziej z miłości do bliźniego i w imię wiary 
w prawdę o życiu wiecznym, trzeba mu ułatwić przejście z tego świata na tamten ze
spokojnym sumieniem.

Oprócz serdecznej rozmowy nasza rola może wiązać się również z pomocą w zrobie-
niu rachunku sumienia. Czasami konieczne będzie także wspólne wzbudzenie żalu 
za grzechy.

Jeśli chory zażywa lekarstwa albo nawet musi częściej spożywać posiłki, trzeba go
uspokoić, że w jego szczególnej sytuacji może skorzystać z dyspensy od obowiązku
zachowywania godzinnego postu eucharystycznego przed planowanym przyjęciem
komunii świętej.

Przygotowanie mieszkania
Przede wszystkim należy tak wszystko przygotować, aby osoba chora mogła się czuć

dobrze i nie krępować z żadnego prozaicznego powodu. Pokój, gdzie leży chory, winien
być wysprzątany i schludny.

Stół, na którym kapłan położy święte oleje oraz Najświętszy Sakrament Ciała Chrys-
tusa, należy przykryć białym obrusem. Na środku, podobnie jak podczas kolędy, usta-
wiamy krzyż, a obok zapalamy świece

Jeśli dysponujemy wodą święconą, wlewamy ją do naczynia i wraz z kropidłem również
umieszczamy na stole, aby kapłan mógł poświęcić pokój chorego. Często duszpasterze
dysponują własnym kropidłem z wodą święconą, więc nie wpadajmy w panikę, gdybyśmy
o tym zapomnieli. W żadnym wypadku nie wolno do resztki wody święconej dolewać innej,
na przykład z kranu, licząc, że się jakoś „samopoświęci”. Na stole na talerzyku powinna
być także wata.

Powiadomienie kapłana
Najlepiej przyjść po kapłana osobiście. Można też prośbę skierować przez telefon,

ale wówczas nie dziwmy się, gdy duszpasterz poprosi o podanie danych osobistych 
oraz numeru telefonu i za chwilę do nas oddzwoni - musi mieć pewność, z kim roz-
mawia. Rozmowę zaczynamy od przedstawienia się. Potem podajemy imię i nazwisko
chorego oraz jego adres zamieszkania. Informujemy również wyraźnie, czy chory jest

nieprzytomny czy nie - od tego zależy, czy ksiądz zabiera ze sobą komunię świętą, czy tylko
same oleje. O inne szczegóły nie musimy się martwić. Jeżeli ksiądz uzna za konieczne
uzyskanie dodatkowych informacji, sam o nie zapyta.

Jeśli osobiście powiadamiamy księdza, może się zdarzyć, że poprosi, aby zaczekać 
i towarzyszyć mu w drodze do domu chorego. Starajmy się wówczas raczej iść lub jechać
w ciszy (zwłaszcza, gdy ksiądz niesie Pana Jezusa w komunii świętej). Naszym zadaniem
jest wtedy wskazanie najkrótszej drogi z kościoła do miejsca pobytu chorego. Jeżeli idziemy
pieszo, dobrze jest podążać nieco przed księdzem.

Zachowanie rodziny chorego w trakcie wizyty księdza
Ponieważ sakrament namaszczenia chorych ma

charakter wspólnotowy, więc powinni w nim uczest-
niczyć wszyscy domownicy obecni w tym czasie 
w mieszkaniu. Dlatego też, gdy usłyszymy lub zoba-
czymy, że ksiądz już nadchodzi, winniśmy przerwać
inne zajęcia i wyjść do drzwi na moment chrześ-
cijańskiego powitania: „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen”. 

W sytuacji, gdy kapłan przychodzi do chorego,
niosąc Pana Jezusa w komunii świętej, wszyscy na

chwilę przyklękamy przynajmniej na jedno kolano.
Następnie wspólnie z księdzem przechodzimy do pokoju, gdzie oczekuje chory, i tam

czynnie uczestniczymy w całym obrzędzie. Chodzi o wspólną, głośną modlitwę i wyraźne
odpowiedzi na wezwania duszpasterza.

Chorego pozostawiamy sam na sam z kapłanem tylko na moment spowiedzi sakramen-
talnej. Wychodzimy wówczas do sąsiednich pomieszczeń i pozostajemy tam w mod-
litewnym skupieniu (nie włączamy telewizora, komputera czy radia) aż ponownie nie
zostaniemy poproszeni na ciąg dalszy sakramentu. Czas oczekiwania możemy poświęcić
choćby na odmówienie Litanii w intencji chorych.

Czynności po zakończeniu obrzędów w domu chorego
Zaraz po namaszczeniu chorego ksiądz - jeśli uzna to za potrzebne - może poprosić 

o ciepłą wodę do umycia rąk. Na pewno dobrze jest mieć także przygotowaną szklankę 
z wodą, aby dać choremu do popicia, o ile ten miałby kłopoty z przełykaniem, a więc w tym
wypadku ze spokojnym przyjęciem komunii świętej.

Warto zapytać księdza, jaką zadał pokutę, aby móc ją potem choremu przypomnieć, 
a nawet wraz z nim ją odprawić. Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, to właśnie teraz
możemy dać duszpasterzowi kartkę z imieniem i nazwiskiem chorego. 

Gdy chory powróci do zdrowia, dobrze będzie poradzić mu, aby złożył Bogu po-
dziękowanie za otrzymaną łaskę sakramentalną na przykład przez uczestnictwo w dzięk-
czynnej Mszy Świętej. Natomiast gdyby chory nie mógł tego uczynić osobiście, zastąpmy
go w tym sami. Pamiętajmy o pochwale, jaką Jezus skierował do Samarytanina, który jako
jedyny z dziesięciu uzdrowionych trędowatych okazał Mu wdzięczność (por. Ewangelia 
św. Łukasza 17, 11 - 19). 

z Poradnika Ks. Piotra Gąsiora
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