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Pracował Ksiądz przez wiele lat 
w hospicjum (podkreślmy: du-
żym, sprawującym opiekę nad po-
nad 300 chorymi i ich rodzinami) 
i wiele razy udzielał sakramentu 
chorych. Co jest ważne w przygo-
towaniu chorego do przyjęcia tego 
sakramentu? 

Zanim przejdziemy do kwestii 
udzielania tego sakramentu, trzeba 
pamiętać, że dotyczy on chorych. 
To ten właśnie zwyczajny, cierpiący, 
a czasem zagubiony człowiek jest 
najważniejszy. Musimy nawiązać 
z nim kontakt. Hospicjum domo-
we, w którym posługiwałem, bardzo 

taki kontakt ułatwia. Pracowałem 
w Warszawie, gdzie wiele osób było 
niepraktykujących czy niewierzących, 
ale mimo to doświadczałem, jak bar-
dzo ważne było nawiązanie ludzkiego 
kontaktu z chorym i jego rodziną. Ten 
kontakt pomagał łagodzić lęk, któ- 
ry przy chorobie zawsze się pojawia. 
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Z ks. Andrzejem Dziedziulem, marianinem, obecnie 
kapelanem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie, a w latach 1998-2015 kapelanem 
i dyrektorem Hospicjum Domowego w Warszawie, 
rozmawiała Lucyna Słup.
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Oczywiście nie byłem sam. W do- 
brym hospicjum ksiądz nigdy nie 
jest samotny. Współpracuje z oso-
bami, które tam posługują – z le-
karzem, pielęgniarką, psycholo-
giem, wolontariuszami... Problemy 
zdrowotne chorego przenikają się 
z innymi. Rozumienie ich i kontakt 
z ludźmi, którzy także je pojmują, 
sprawia, że łatwiej jest przyjść do 
chorego człowieka, łatwiej wejść 
w jego radości i bóle. Wielką rolę 
odgrywają tutaj także praktyczne 
aspekty dotyczące opieki – niesie-
nie ulgi w bólu, dusznościach czy 
innego rodzaju fizycznych cier-
pieniach. Łagodzenie cierpienia, 
troska, życzliwość – wszystko to 
pomaga w nawiązaniu z chorym 
kontaktu, a więc także do przygo-
towania go do sakramentów. 

Czy jest coś, co przeszkadza w do-
brym przygotowaniu do przyjęciu 
sakramentu namaszczenia cho-
rych? 

W pierwszym rzędzie przeszka-
dza brak wiary. Wielu chrześcijan 
nie oczekuje pomocy Bożej, nie 
liczy na nią. Czasem są to ludzie, 
którzy nie wierzą też w medycynę, 
ale stosują zabiegi niechrześcijań-
skie. Chętniej korzystają z pomocy 
znachorów. Część takiej „pomocy” 
to zwykła szarlataneria, ale część 
może ocierać się o okultyzm i wi-
kłać chorych duchowo. 

Mało ludzi wierzy, że Pan Bóg 
chce ich uzdrowić, także przez ręce 
lekarzy. W hospicjum, w którym 
pracowałem, zabiegi medyczne sta-
ły na wysokim poziomie, leczono 
choroby współistniejące, była opie-
ka duchowa, obecna była ludzka 
życzliwość... to wszystko sprawiało, 
że 15 procent chorych z prognozą 
krótkiego życia żyło miesiącami 
i latami… 

To, o czym Ksiądz mówi, ukazuje, 
że sakrament namaszczenia cho-
rych ma moc przywracania chore-
mu zdrowia. A często nazywa się 
go „ostatnim namaszczeniem”…

To jest sakrament uzdrowie-
nia, a nie „ostatnie namaszczenie”. 
W poprzednich wiekach, gdy inne 
sakramenty przyjmowano rzad-
ko, sakrament namaszczenia stał 
się „ostatnim”. Ostatni jest Wiatyk 
– Komunia święta przyjęta na dro-
gę przejścia do wieczności. Rytuał 
udzielania sakramentu namaszcze-
nia chorych podkreśla, że ten sa-
krament daje uzdrowienie ducha, 
ale też daje uzdrowienie ciała. Bóg 
uzdrawia przez miłość i wykorzy-
stuje do tego wszystkie możliwości. 
Dobrze, kiedy sakramentowi to-
warzyszy dobra medycyna, ogólna 
życzliwość, miłość oraz… edukacja 
rodziny. Bo to ważne, by rodzina 
odkryła, że może prowadzić pie-
lęgnację chorego i wziąć na siebie 
część zabiegów… Pielęgnacja jest 
wyrazem miłości. Wykonując za-
biegi pielęgnacyjne, nie można 
traktować człowieka jak przedmiot. 
Taka jest cecha opieki w dobrych 

hospicjach, ale też w dobrych ro-
dzinach. 

I ta opieka nad chorym w rodzi-
nie, zabiegi pielęgnacyjne mogą 
być traktowane jako przygotowa-
nie do przyjęcia sakramentu na-
maszczenia chorych? 

Tak, ponieważ łaska Boża jest 
przyjmowana w atmosferze mi-
łości, gdy ktoś się o nas troszczy. 
Rytuał sakramentu namaszczenia 
chorych wspomina, że ten sakra-
ment ma być przyjmowany we 
wspólnocie. Najlepiej w domu, 
w otoczeniu rodziny, która się 
modli. Gorzej lub lepiej, ale się 
modli. Oczywiście najlepiej, gdy 
rodzina ma doświadczenie wiary, 
gdy wierzy, że Pan Bóg uzdrawia, 
a nie mówi do chorego: „przyjmij 
sakrament, bo tak trzeba”. 

Musimy pamiętać, że obecnie, 
aby doszło do przyjęcia sakramen-
tu namaszczenia chorych, trzeba 
„odgrzebać” wiarę chorego. W żad-
nym wypadku nie może być przy-
muszania do sakramentu. Ważne 
są wszystkie słowa i gesty, które 
pozwalają wierze, czasem ukrytej 
głęboko, wydobyć się. Jest to stop-
niowa droga, która zaczyna się od 
ogólnego doświadczenia Bożej mi-
łości – wiary w to, że Bóg jest, że się 
o mnie troszczy – także przez ręce 
ludzi, bo bez tego doświadczenia 
sakrament będzie traktowany jako 
coś magicznego. 

Jak wygląda samo udzielenie sa-
kramentu chorych? 

W Rytuale znajduje się zachęta, 
by przeczytać lub przypomnieć cud 
uzdrowienia przez Jezusa, prze-
czytać fragment z listu św. Jakuba, 
gdzie jest mowa o ustanowieniu sa-
kramentu chorych, czasem powie-
dzieć coś spontanicznie, dać świa-
dectwo. Wszystko to ma pomóc 
choremu otworzyć się na łaskę, 
by nie traktował on sakramentu 
magicznie. Proponowane są także 
modlitwy; można pomodlić się ▶ 
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◀ własnymi słowami, uwielbić Bo- 
ga. Bardzo ważne są gesty, czyli do-
tknięcie chorego na czole i na dło-
ni. Trzeba wykonać je spokojnie, 
popatrzeć na chorego, uśmiechnąć 
się. Chory jest wrażliwy na to, jak 
go traktujemy. A gdy wymiar ludz-
ki sakramentu się gubi, wtedy też 
trudniej mu uwierzyć, że sakra-
ment daje łaskę pociechy. 

Mówi Ksiądz, że trzeba chorego 
przygotować do sakramentu, tak-
że rozmawiając z nim. A co, jeśli 
chory jest nieprzytomny? 

Nawet, gdy osoba jest nieprzy-
tomna, istotny jest nasz ton gło-
su, patrzenie, dotyk. Chorzy, któ-
rzy wrócili do życia, pamiętają to, 
bo często słyszą. Ważne jest więc, 
szczególnie dla rodziny, by nie pro-
wadzić przy chorym bezsensow-
nych rozmów. Do chorego nieprzy-
tomnego trzeba mówić, czytać mu. 
Chory, nawet nieprzytomny, cały 
czas pozostaje człowiekiem, które-
go należy traktować z szacunkiem. 

Kiedy się powinno udzielać tego 
sakramentu? 

Rytuał mówi bardzo ogólnie – 
kiedy występuje ogólne zagrożenie 
życia, ale też przed operacją. Także 
osobom w starszym wieku. Ten sakra-
ment można częściej udzielać w każ- 
dym cięższym przebiegu choroby. 

Oczywiście trzeba strzec się 
nadużyć. Niedobrze jest np. jeśli 
ktoś bez wyraźnej potrzeby przy-
stępuje do tego sakramentu co mie- 
siąc. Na pewno nie powinien on 
być udzielany tak często, jak spo-
wiedź czy Komunia święta, które 
także są przecież sakramentami 
uzdrowienia… 

Czy pamięta Ksiądz sytuacje po-
lepszenia stanu zdrowia u pacjen-
tów hospicjum, gdzie istotną rolę 
odegrał powrót do wiary? 

Bardzo wiele takich było. Pan 
Wojciech miał raka z przerzutami 
do kręgosłupa i jego stan był bez-

nadziejny. W czasie choroby zwró-
cił się do Boga – wyspowiadał się, 
przyjął Komunię świętą, pojednał 
się z rodziną. I zamiast umierać, 
zaczął przybierać na wadze, siadać 
bez gorsetu. Prześwietlenie wyka-
zało, że kręgosłup jest cały. Na po-
czątku miał ogromne bóle, musiał 
dostawać ogromne dawki morfiny, 
ale po zlikwidowaniu bólu, czuł się 
dobrze. Z czasem odstawił morfinę. 
Przeżył kilkanaście lat ponad to, co 
dawano mu na początku. 

Pamiętam też inne historie. 
Młoda dziewczyna, Justyna, tak-
że cierpiała na raka. Zbliżenie do 
Boga, skorzystanie z sakramentu 
namaszczenia zaowocowało u niej 
tym, że bardzo świadomie otwo-
rzyła się na miłość do innych ludzi. 
Przed śmiercią żegnała się z przy-
jaciółmi wysyłając smsy, przygo-
towała niespodziankę dla siostry, 
kopertę z pieniędzmi dla rodziców. 
Spokojnie dojrzewała do śmierci 
i kiedy ona przyszła, potrafiła świa-
domie oddać swoje życie. To nie-
zwykła i przejmująca łaska, która 
pokazuje, że człowiek może być 
wolny, nie tylko będąc uzdrowiony 
fizycznie. Kiedy dojrzeje do śmier-
ci, to nawet umierając, staje się nie-
zwykle płodny w dawaniu miłości 
i przemianie otoczenia. 

Dzieje się tak, ponieważ sakra-
ment chorych wzmacnia ducha 

i daje niesamowitą zdolność do 
współcierpienia z Jezusem. Jest to 
współcierpienie przyjęte z miłości 
i owszem, zdarzali się tacy chorzy, 
którzy z radością podejmowali 
ograniczenia wynikające z choroby. 
To pewnego rodzaju „szaleństwo”, 
ale towarzyszy mu niezwykły po-
kój, w którym chory umiera. To 
bardzo ważne, bo pokazuje, że cier-
pienie jest nie tylko przerażającą 
rzeczywistością, ale może być oka-
zją do wzrostu w miłości. 

A jakie są skutki sakramentu na-
maszczenia chorych dla rodziny 
chorego? 

Przede wszystkim wzrasta wiara 
w rodzinie. Rodzina, włączając się 
w opiekę nad chorym, w modli-
twę, i widząc jak on się zmienia, jak 
dojrzewa, doświadcza, że Chrystus 
ma moc. Dotyczy to nawet rodzin 
niewierzących. Oczywiście ci ostat-
ni mają wiele wdzięczności przede 
wszystkim do ludzi, którzy poma-
gają im przejść ten trudny czas, ale 
zazwyczaj stają się też przynajmniej 
bardziej uważni na to, co dotyczy 
wiary. Wzrasta też miłość. Niektó-
rzy członkowie rodziny nawet po 
śmierci chorego angażują się nadal 
w pracę hospicjum lub w innych 
dziełach charytatywnych. To jesz-
cze bardziej wzmacnia rodzinę, 
konsoliduje ją.  ■
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