
12 WIOSNA 1 (105) 2021

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

ks. Maciej Zachara MIC

Namaszczenie chorych jest sa-
kramentem regularnie udzie-

lanym, ale rzadko kiedy praktykuje 
się katechezę na jego temat. W chwili 
jego udzielania najczęściej nie ma na 
to czasu i warunków, a poza tymi sy-
tuacjami na ogół się o nim po prostu 
nie pamięta. Warto więc poświęcić 
mu nieco uwagi.

Namaszczenie chorych 
czy ostatnie namaszczenie?

W bardzo dobrym filmie Krzysz-
tofa Zanussiego „Constans” (1980 r.), 
należącym do nurtu kina moralnego 
niepokoju, jest scena, w której głów-
ny bohater Witold przychodzi do 
kościoła i prosi o ostatnie namasz-
czenie dla umierającej matki. Ksiądz 
uprzejmie odpowiada, że to się teraz 
nazywa „sakrament namaszczenia 
chorych”. Witold mówi wówczas 
z goryczą: „Nawet Kościół boi się 
mówić o śmierci”. Scena ma uzasad-
nienie w kontekście przebiegu akcji, 
a sam film powstał krótko po tym, 
gdy w ramach posoborowej reformy 
liturgii faktycznie dokonano zmia-
ny nazwy sakramentu z „ostatniego 
namaszczenia” na „namaszczenie 
chorych”. Strach przed mówieniem 
o śmierci istotnie jest bardzo poważ-
nym problemem naszych czasów, 
ale to nie on stał za dokonaną zmia-
ną. Kościół powraca do najstarszej 
interpretacji namaszczenia, tak jak 
opisywał to św. Jakub: „Choruje ktoś 
wśród was? Niech sprowadzi kapła-
nów Kościoła, by się modlili nad nim 

i namaścili go olejem w imię Pana. 
A modlitwa pełna wiary będzie dla 
chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, 
będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15). 
W tym biblijnym tekście Kościół 
rozpoznał zaczątek sakramentu na-
maszczenia chorych. Spodziewanym 
owocem namaszczenia, o którym pi-
sze św. Jakub, jest umocnienie w cho-
robie, mogące oznaczać także uzdro-
wienie, oraz odpuszczenie grzechów.

Zarys historii

W okresie do VIII w. namasz-
czenie chorych zaczęło być rozpo-
znawane jako jeden z sakramentów 
Kościoła. Wzywani przez chorych 
kapłani przynosili pobłogosławio-
ny przez biskupa olej, najczęściej to 
jednak sami wierni namaszczali się 
nim lub go spożywali. Spodziewa-
nym skutkiem było przede wszyst-
kim uzdrowienie z choroby. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać, po-
czynając od VIII w. Wykonywanie 
czynności liturgicznych zaczęło być 
zastrzegane dla duchownych, zanikł 
więc zwyczaj stosowania oleju przez 
samych chorych. Jednocześnie z nie 
do końca jasnych powodów zaczęła 
ewoluować interpretacja namaszcze-
nia, które zaczęło być traktowane już 
nie jako znak, przez który Bóg umac-
nia chorego i przywraca mu zdrowie, 
ale jako element pokuty chorych 
w zagrożeniu życia. W XII w. na-
maszczenie zostaje wyraźnie okre-
ślone jako sakrament, którego należy 
udzielić umierającemu po spowie-
dzi i Komunii świętej, stąd przyję-

Sakrament 
namaszczenia 
chorych

ta nazwa „ostatnie namaszczenie”. 
W teologii pojawiały się nawet bar-
dzo skrajne ujęcia, według których 
namaszczenia należało udzielać naj-
lepiej już osobom nieprzytomnym 
w agonii, tak aby nie mogły one już 
potem w żaden sposób zgrzeszyć. 
Sobór Florencki (1431-1445) i Try-
dencki (1545-1563) nie przyjęły tak 
radykalnych stanowisk, niemniej 
jednak zaleciły udzielanie tego sa-
kramentu chorym w niebezpieczeń-
stwie śmierci, nie negując przy tym, 
że jego skutkiem może być fizycz-
ne uzdrowienie, jeśli taka jest wola 
Boża. Istotny obrzęd sakramentu 
polegał na namaszczeniu olejem na-
rządów zmysłów, a także dłoni i stóp 
chorego, a przy każdym namaszcze-
niu kapłan mówił: „Przez to święte 
namaszczenie i swoje najłaskawsze 
miłosierdzie niechaj ci Bóg odpuści, 
cokolwiek przewiniłeś wzrokiem 
(słuchem, powonieniem itd.). Amen”. 
Sobór Watykański II w Konstytucji 
liturgicznej uznał nazwę „namasz-
czenie chorych” za lepszą niż „ostat-
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nie namaszczenie” i przypomniał, że 
nie jest to sakrament tylko dla tych, 
którzy znajdują się w bezpośrednim 
zagrożeniu utraty życia. Dlatego od-
powiednia pora na jego przyjęcie jest 
już wówczas, gdy wiernym zaczyna 
grozić niebezpieczeństwo śmierci 
z powodu choroby lub starości. Sobór 
zalecił rewizję obrzędu namaszcze-
nia chorych oraz ułożenie również 
specjalnego obrzędu ciągłego, prze-
widującego udzielenie namaszczenia 
po spowiedzi, a przed udzieleniem 
choremu Komunii świętej na spo-
sób wiatyku. To Komunia na sposób 
wiatyku jest bowiem najważniejszym 
sakramentem umierających.

Odnowiony obrzęd 
namaszczenia chorych

Wydany w 1972 r. posoborowy 
obrzęd namaszczenia chorych prze-
widuje różne sytuacje duszpasterskie. 
Zwykły obrzęd uwzględnia sytuację, 
w której sakrament przyjmuje osoba 
poważnie chora, niebędąca jednak 
w bezpośrednim zagrożeniu życia. 
Obrzęd rozpoczyna się wówczas po-
zdrowieniem i pokropieniem wodą 
święconą, po czym następuje lektu-
ra Słowa Bożego. Proponowana jest 
Ewangelia o uzdrowieniu sługi setni-
ka (Mt 8,5-13), można jednak dobrać 
inny tekst stosowniejszy do okolicz-
ności. Następuje litania za chorego 
i nałożenie rąk, będące przywoła-
niem Ducha Świętego. Potem kapłan 
odmawia modlitwę dziękczynną nad 
olejem i udziela choremu namasz-
czenia. Namaszcza czoło i dłonie 
chorego (ewentualnie w innym miej-
scu, jeśli z jakiegoś powodu nie jest 
możliwe namaszczenie czoła lub dło-
ni), wypowiadając formułę: „Przez 
to święte namaszczenie niech Pan 
w swoim nieskończonym miłosier-
dziu wspomoże ciebie łaską Ducha 
Świętego. Amen. Pan, który od-
puszcza ci grzechy, niech cię wybawi 
i łaskawie podźwignie. Amen”. Na-
stępuje modlitwa po namaszczeniu, 
po czym odmawia się „Ojcze nasz” 

i kapłan udziela końcowego błogo-
sławieństwa. Jeśli chory przyjmuje 
Komunię świętą, udziela się jej po 
Modlitwie Pańskiej. 

W bliskim niebezpieczeństwie 
śmierci należy, jeśli to tylko możliwe, 
udzielić trzech sakramentów, czyli 
pokuty, namaszczenia i wiatyku. Po 
rozgrzeszeniu należy udzielić odpu-
stu zupełnego na godzinę śmierci. 
Potem udziela się namaszczenia, za-
leżnie od okoliczności można opusz-
czać obrzędy dodatkowe (litania za 
chorego, modlitwa dziękczynna nad 
olejem, modlitwa po namaszczeniu), 
zawsze jednak zachowując nałożenie 
rąk przed namaszczeniem. Udziela-
jąc Komunii św. na sposób wiatyku, 
kapłan po formule „Ciało Chrystusa” 
dodaje od razu: „Niech Chrystus cię 
strzeże i zaprowadzi do życia wiecz-
nego. Amen”. 

Pamiętać również należy, że każ-
dy kapłan ma prawo udzielać sa-
kramentu bierzmowania będącemu 
w niebezpieczeństwie śmierci. Jeśli 
więc chory nie był bierzmowany, 
udziela się mu bierzmowania po spo-
wiedzi, a przed namaszczeniem cho-
rych i wiatykiem.

Kto udziela namaszczenia 
i kto je przyjmuje 

Szafarzem sakramentu namasz-
czenia chorych może być tylko 
kapłan, czyli prezbiter lub biskup. 
Stosuje on olej chorych, pobłogo-
sławiony przez biskupa w Wielki 
Czwartek podczas Mszy krzyżma.  

Tak jak sformułował Sobór Waty-
kański II (KL 73) i powtórzył Kate-
chizm Kościoła Katolickiego (KKK 
1514), odpowiednia pora na przy-
jęcie sakramentu jest wówczas, gdy 
choremu zaczyna grozić niebezpie-
czeństwo śmierci z powodu choroby 
lub starości. Jest to sformułowanie 
dosyć ogólne, teologowie są zgod-
ni, że to niebezpieczeństwo należy 
rozumieć szeroko. Namaszczenie 
chorych można przyjąć ponownie 
w przypadku pogorszenia się stanu 

zdrowia podczas tej samej choroby, 
a także w przypadku zapadnięcia na 
nową chorobę po uprzednim przy-
jęciu namaszczenia i wyzdrowieniu. 
Bardzo stosowne jest przyjęcie sakra-
mentu przed poważną operacją.

Owoce namaszczenia chorych

Podstawowym owocem sakra-
mentu namaszczenia chorych jest 
szczególny dar Ducha Świętego 
umacniający w cierpieniu przeciw 
pokusom złego ducha, zwłaszcza 
przeciw pokusom zniechęcenia oraz 
lęku przed śmiercią. Dar Ducha 
Świętego pozwala choremu jedno-
czyć się z męką Chrystusa i w łącz-
ności z Jego męką ofiarowywać Ojcu 
własne cierpienia, co przyczynia się 
także do budowania i uświęcenia ca-
łego Kościoła (zob. Kol 1,24). Owo-
cem sakramentu może być również 
uzdrowienie z choroby. Jeśli namasz-
czenie przyjmuje osoba umierająca, 
namaszczenie umacnia ją w ostatniej 
walce i przygotowuje do ostateczne-
go przejścia, jest ono także dopełnie-
niem pokuty. 

Niektóre współczesne problemy

W umysłach niektórych ludzi 
wciąż pokutuje idea ostatniego na-
maszczenia, w związku z czym bo- 
ją się tego sakramentu. Można jed-
nak obserwować także przeciwną 
skrajność. Niektórzy głoszą, że na-
maszczenie chorych jest remedium 
na wszelkie dolegliwości, nawet 
psychiczne i duchowe, niekoniecz-
nie fizyczne. A ponieważ każdy 
może stwierdzić u siebie jakąś 
mniejszą czy większą dolegliwość, 
zdarza się, że gdy przy różnych 
okazjach, np. podczas Światowego 
Dnia Chorego (11 lutego) sprawuje 
się namaszczenie chorych publicz-
nie w kościele, do namaszczenia 
idą wszyscy obecni, niezależnie 
od stanu zdrowia. Jest to przesada 
i takie podejście nie ma oparcia 
w aktualnym nauczaniu Kościoła. ■


