
12. Sakrament namaszczenia chorych 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 

 
 

Zadanie – Na podstawie obejrzanego filmu odpowiedz na pytania 
 

 

Wobec choroby i cierpienia często pozostajemy 

bezradni. Pytamy, skąd one pochodzą. Bóg nie chce, żeby 

ludzie cierpieli i umierali. Tak też zostali stworzeni 

pierwsi ludzie i żyli w raju bez cierpienia i śmierci. Jednak grzech pierworodny zmienił wszystko. Ludzie zerwali 

komunię z Bogiem i przez swój grzech musieli opuścić raj i zmagać się z trudem, cierpieniami, chorobami i 

śmiercią. W czasie sądu ostatecznego wszelkie zło 

zostanie jednak ostatecznie pokonane. W przyszłym 

życiu nie będzie już cierpienia (Por. Youcat 51; 66). 

Naszym obowiązkiem jest jednak niesienie pomocy 

każdemu cierpiącemu człowiekowi. Do tego zobowiązał 

nas Jezus Chrystus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 

oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10, 8). 

Imię i nazwisko 

 

Co odczuwają chorzy? Czego potrzebują chorzy?

Choroba i cierpienie są częścią ludzkiego życia. Myślę, że 

każdy z was doświadczył ich, czy to osobiście, czy patrząc 

na swoich najbliższych. Zastanówmy się teraz, co 

odczuwają ludzie chorzy oraz czego potrzebują. Mówi o 

tym, między innymi fragment programu „Słowo na 

niedzielę” – „O chorych do końca życia” 

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi 

kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i 

namaścili 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). 

•...
1. Jaki sposób Chrystus traktował 

chorych i cierpiących?

•... 
2. Co w odniesieniu do chorych 

nakazał apostołom?

•... 
3. Co nakazuje św. Jakub w swoim 

liście?

•...
4. O jakim sakramencie mówi św. 

Jakub?

https://www.youtube.com/embed/pXIfQrYlUn4?feature=oembed


Od wieków sakrament namaszczenia otrzymują chrześcijanie, którzy chorują lub są w podeszłym wieku. 

Sakrament ten można przyjąć wiele razy. Kapłan namaszcza czoło i ręce chorego olejem chorych, odpowiednio 

poświęconym i wypowiada słowa: 

 

Zadanie – Rozwiąż zadanie interaktywne i wpisz poniżej słowa, które wypowiada 

kapłan. 

 

 

Namaszczenie czoła i rąk ma 

znaczenie symboliczne. Wskazuje na to, 

że sakrament ten odnosi się do całego 

człowieka jako osoby myślącej i 

działającej. Olej, którym namaszcza się 

chorego, symbolizuje pomoc dla ciała i 

ducha. Namaszczenie olejem oznacza 

łaskę sakramentu i jest znakiem 

namaszczenia przez Ducha Świętego, który przychodzi do chorego z mocą 

i pocieszeniem, często także z uzdrowieniem. 
 

Osoba przyjmująca sakrament namaszczenia otrzymuje szczególne łaski potrzebne w przeżywaniu 

choroby. Sakrament ten jednoczy człowieka z Męką Chrystusa, umacnia go, dodaje odwagi, aby cierpienie 

przyjmować po chrześcijańsku. Ponadto chory otrzymuje odpuszczenie grzechów, jeśli nie mógł go otrzymać 

przez sakrament pokuty i pojednania. Sakrament ten może także pomóc w powrocie do zdrowia, jeśli będzie to 

pożyteczne dla jego zbawienia. W niebezpieczeństwie śmierci namaszczenie chorych z ostatnią Komunią Świętą, 

nazywaną wiatykiem (od łac. via – droga), przygotowuje na przejście do życia wiecznego. 

 

Zadanie – Wpisz owoce 

sakramentu namaszczenia 

chorych. 

 

Na pewno spotykasz w swoim życiu wiele osób chorych i 

cierpiących. Pomyśl, jak się wobec nich zachowujesz? Dziś Chrystus 

zwraca się także do ciebie ze słowami: „Uzdrawiajcie chorych […]” (Mt 

10, 8). Nie chodzi tylko o to, aby zostać lekarzem czy księdzem. Ważne 

jest to, abyśmy odwiedzali chorych, samotnych, cierpiących i służyli im z 

pomocą. Możemy im pomóc na wiele sposobów: poprzez modlitwę, 

drobne gesty czy nawet ciepłe słowa. Jeśli jest taka potrzeba, należy poprosić księdza, aby osobie chorej udzielił 

sakramentu namaszczenia. Należy wówczas przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, 

a także wodę święconą i trochę waty do oczyszczenia rąk po namaszczeniu olejem. 

 
Kliknij: 

https://learningapps

.org/view14721503 

 

Odpowiedź: 

 

 

 

 

...

https://learningapps.org/view14721503
https://learningapps.org/view14721503
https://learningapps.org/view11422057
https://www.youtube.com/embed/Zviorv9JoGo?feature=oembed


Zadanie – Wypisz w diagramie, co powinno być przygotowane w domu chorego, jeśli ma mu być udzielany 

sakrament namaszczenia chorych: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj! 

Sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest dla ludzi poważnie chorych i w podeszłym wieku. 

Jednoczy on chorego z męką Zbawiciela i pomaga mu w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Umierających 

przygotowuje na przejście do życia wiecznego. 

 

Modlitwa 

Ojcze miłosierny, Ty znasz dobro, które jest w człowieku. Ty zawsze odpuszczasz grzechy i nie 

odmawiasz przebaczenia nikomu, kto o nie prosi. Zmiłuj się nad swoimi sługami, którzy toczą ostatnią walkę. Z 

wiarą błagamy Ciebie, aby święte namaszczenie, które przyjmują, przyniosło ulgę ich duszom i ciałom. Przebacz 

im grzechy i obdarz ich swoją miłością. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć 

i otworzył bramy życia wiecznego. Amen. 

(por. Modlitwa za wiernego w agonii ze Zwykłego Obrzędu Namaszczenia Chorych) 
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Kliknij: 

https://learningapps

.org/view9855219 

https://learningapps.org/view9855219
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