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Agata Matuszek 

Temat: Czy namaszczenie chorych jest tym samym, co ostatnie namaszczenie? 

  a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie różnicy między namaszczeniem chorych, a ostatnim 

namaszczeniem. 

  b) Cel wychowawczy: Ukazanie Boga, jako lekarza w walce z naszymi chorobami. Zachęta 

do modlitwy za chorych. 

 Pomoce: Biblia, kartki A4, długopisy. 

 Treść 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Pana Jezusa (znaną formułką lub 

słowami). 

 

Panie Jezu Chryste, powiedziałeś: ,,Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w Imię moje tam i Ja jestem”, 

bądź obecny wśród nas i prosimy Cię o największy dar –o obecność Ducha Świętego. Niech On 

nas napełnia darem miłości i rozumu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do tema-

tu... 

 

2. Treść właściwa 

 

                                                                          I. Widzieć 

Zadam wam kilka krótkich pytań a wy swoimi słowami, postarajcie się mi na nie odpowie-

dzieć(animator zadaje pytanie) 

-Czym jest namaszczenie chorych?(np. ludzie często błędnie nazywają namaszczenie chorych 

ostatnim namaszczeniem. Jest to sakrament udzielany przez kapłana, ludziom chorym lub starszym. 

Ma na celu powierzyć swój los chorobie Bogu, prosząc o uzdrowienie lub pomoc w uldze w cier-

pieniu) 

-Komu można udzielić sakramentu namaszczenia chorym?(Przede wszystkim tego sakramentu 

udziela się osobom żyjącym nie tym, którzy odeszli już z tego świata. Sakrament namaszczenia cho-

rych mogą otrzymać ludzie cierpiący na poważne choroby fizyczne jak i psychiczne, ludzie w sile 

wieku lub u kresu życia) 

-Czym różni się ostatnie namaszczenie od namaszczenia chorych?(Jest to ten sakrament jednakże 

namaszczenie chorych można przyjąć wielokrotnie w ciągu swojego życia a ostatnie namaszczenie 

jest udzielanej tylko raz osobie już umierającej) 

-Czy ktoś z was miał jakieś doświadczenia z sakramentem namaszczenia chorych lub z ostatnim 

namaszczeniem?(Uczestnicy mówią o swoich przeżyciach) 

 

Sakrament namaszczenia chorych udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga człowie-

kowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i 
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trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je 

przezwyciężać i odzyskać zdrowie. Nazywane jest ostatnim namaszczeniem tylko wtedy, gdy 

udzielane jest osobie umierającej. Służy tym, którzy są ciężko chorzy, których życie jest zagrożone. 

Sakrament namaszczenia można powtarzać jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i 

ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie. 

Dotyczy to również osób w starszym wieku, którym trudno jest już fizycznie np. trud w chodzeniu, 

różne bóle. Nie udziela się tego sakramentu osobom zmarłym tylko żyjącym, którzy już mają do-

mniemanie używania rozumu. Nie można także udzielić tego sakramentu osobie, która uporczywie 

trwa w jawnym grzechu. Jawny grzech możemy nazywać gdy ktoś sprzeciwia się swojej wiary i 

trwa w nim cały czas. Przede wszystkim największą mocą tego sakramentu jest odpuszczenie grze-

chów. Odpuszcza się to osobie, która bardzo tego pragnie i miała możliwość wyspowiadania się, 

wtedy zaleca się taką osobę wyspowiadać zaś w przypadku osoby, która nie ma takiej możliwości i 

nie może się wyspowiadać-nie ma z tą osobą kontaktu np. śpiączka to sakrament ten daje wtedy 

rozgrzeszenie. 

 

W sakramencie namaszczenia chorych tym zewnętrznym widzialnym znakiem jest włożenie rąk, 

namaszczenie czoła i dłoni specjalnie poświęconym olejem chorych i wypowiedzenie słów: 

„Przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu 

wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego...Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię 

wybawi i łaskawie podźwignie.”  

 

Teraz zadam wam cztery pytania: 

- Jaką moc daje nam Bóg w tym sakramencie?(np. moc uzdrowienia naszych serc) 

- Jak rozumiesz te słowa: „Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwi-

gnie”?(Mimo naszych grzechów i słabości Pan zawsze nam pomoże i odpuści nasze grzechy, jako 

dobry i kochający ojciec) 

-Jaki symboliczny sens wyraża namaszczenie rąk i czoła?(czoło wyraża człowieka duchowego, czy-

li człowieka zdolnego do myślenia, ręce natomiast oznaczają człowieka, który potrafi tworzyć i pra-

cować) 

- Jakie znaczenie ma olej?(czyli obfitość, zdrowie, moc, pokój, zadowolenie, pozwala stwierdzić, że 

olej ukazuję na dary Ducha Świętego) 

 

                                                                     II. Osądzić 

Przeczytam wam kilka fragmentów z Pisma Świętego a potem postaracie się odpowiedzieć na moje 

pytania(animator czyta fragmenty z Pisma Świętego) 

 

Jk.5, 14-15: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili 

nad nimi namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ra-

tunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy będą mu odpuszczone’’ 

 

- Jak myślicie, jaki cel ma namaszczenie chorych?(Udziela specjalnej łaski człowiekowi, który do-

świadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości) 

- Jak Pan Bóg ukazuje w tym fragmencie, że nas kocha?(Pomimo naszych grzechów zawsze nam je 
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odpuszcza a w chwili choroby i śmierci nas podźwiga) 

 

 I kolejny fragment: Pan Jezus, jako nasz lekarz w walce z naszymi chorobami. 

Mt.8, 14-17:„Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. 

Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przy-

prowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych 

uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił 

nasze choroby.”    

- W jaki sposób Pan Jezus jest naszym lekarzem?(Podnosi nas na duchu kiedy upadniemy i zawsze 

nam pomoże) 

- Jak rozumiesz te słowa: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.”(Pan Jezus 

umarł za nas na krzyżu dla naszego zbawienia, niosąc nasze grzechy, choroby, winy) 

- Jak według Ciebie Pan Jezus nas leczy?(np. Pan Jezus leczy nasze serca w Komunii Świętej, w 

sakramencie pokuty, poprzez naszą rozmowę z nim w czasie modlitwy, czuwa nad nami każdego 

dnia lecząc nasze słabości, choroby itp.) 

 

Jak widzimy Chrystus lituje się nad chorobą i cierpieniem przywracając zdrowie. Nie chciał jednak 

czynić tego bardzo otwarcie, by nie odczytano go tylko, jako cudotwórcę, ale jako Zbawiciela i 

naszego lekarza mającego moc uzdrowienia naszych serc. 

 

- Czy ktoś chciałby nam opowiedzieć jak Pan Jezus go uzdrowił czy mu pomógł? Czy ktoś chciałby 

podzielić się swoim świadectwem?(Świadectwo uczestnika lub animatora) 

 

Mk.6, 12-13:„Oni [...] wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz 

wiele chorych, namaszczali olejem i uzdrawiali” 

 
- Czy wiecie o kim mówi ten fragment? (O apostołach) 

-Jaką moc dał im Pan Jezus? (Wyrzucali złe duchy, oraz chorych namaszczali olejem i uzdrawiali) 

 

                                                                        III .Działać 

Każdy teraz z was dostanie kartkę i długopis. Proszę was abyście napisali list do anonimowej cho-

rej osoby, która potrzebuje zaufania w łaskę Pana Boga. Po skończonej pracy podzielimy się wyko-

naną pracą. Pracę można wykonać samodzielnie lub w parach czy grupach.  

Po zakończeniu pracy, uczestnicy dzielą się swoimi listami napisanymi do osób chorych.  

 

3. Hasło spotkania. 

„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” 

 

 

4. Piosenka spotkania. 

„Jezus Cię kocha, pragnie, leczy” 
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5. Zadanie apostolskie. 

Przez następny tydzień pomódl się napisaną przez siebie modlitwą 

 

6. Modlitwa na zakończenie. 

 

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. 

Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze… 

Panie, który wysłuchałeś matkę Kananejkę, proszącą Cię o uzdrowienie córki… 

Panie, który uleczyłeś teściową św. Piotra… 

Panie, który uzdrowiłeś słowem sługę setnika z Kafarnaum… 

Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś… 

Panie, który przywróciłeś władzę w nogach choremu od lat wielu… 

Panie, który uzdrowiłeś kobietę cierpiącą na krwotok… 

Panie, który głuchym słuch przywracałeś, a niemym otwierałeś usta… 

Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących i obciążonych… 

Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna… 

Panie Boże, wspomożycielu i obrońco nasz… 

 

  

 


