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Katechizm o Namaszczeniu Chorych 
 

W sobotę 11 lutego obchodziliśmy dzień chorego. Warto przypomnieć 
nauczanie Kościoła zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 1499-
1532) na temat cierpienia, choroby i Sakramentu Namaszczenia Chorych. 
Oto niektóre punkty dotyczące tych kwestii. 
1499 "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół 
poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął  
i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie  
z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu". 
Choroba w życiu ludzkim 
1500 Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych proble-
mów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza  
w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba 
może łączyć się z przewidywaniem śmierci. 
1501 Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, 
czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą 
do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co 
nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba 
pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego. 
Chrystus - lekarz 
1503 Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego 
rodzaju chorób są wymownym znakiem, że "Bóg łaskawie nawiedził lud 
swój" (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc 
uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł, by uleczyć 
całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. 
Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus 
utożsamia się z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25, 36). Jego 
szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu 
wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na 
ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw podejmowania niestrudzonych 
wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu. 
1505 Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się 
chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze 
słabości i nosił nasze choroby" (Mt 8, 17). (...) Na krzyżu Chrystus wziął na 
siebie cały ciężar zła i zgładził "grzech świata" (J 1, 29), którego skutkiem 
jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał 
cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego  
i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. 
"Uzdrawiajcie chorych..." 
1509 "Uzdrawiajcie chorych!" (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od 
Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak 
i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy 
w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa 
szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucha-
rystię - Chleb, który daje życie wieczne. Św. Paweł dostrzega jego związek 
ze zdrowiem ciała. 
Sakrament chorych 
1511 Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje 
jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą - 
namaszczenie chorych (…). 
1513 (…) Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namasz-
czając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności 
innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden 
raz następujące słowa: "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". 
 

 
 
 
II. Kto otrzymuje ten sakrament i kto go udziela? 
W przypadku poważnej choroby... 
1514 Namaszczenie chorych "nie jest sakramentem przeznaczonym 
tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeń-
stwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sa-
kramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpie-
czeństwo śmierci z powodu choroby lub starości". 
1515 Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie,  
w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten 
sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może 
być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą 
stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną 
operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia 
się słabość. 
IV. Skutki sprawowania tego sakramentu 
1532 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. (więcej o skutkach 
w punktach 1520-1523) 
V. Wiatyk, ostatni sakrament chrześcijanina 
1524 Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza na-
maszczeniem z chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie 
Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szcze-
gólne znaczenie i wagę. Zgodnie ze słowami Pana Eucharystia jest 
zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: "Kto spoży-
wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym" (J 6, 54). Jako sakrament Chrystusa, który 
umarł i zmartwychwstał, jest ona sakramentem przejścia ze śmierci 
do życia, przejścia z tego świata do Ojca. 
1525 Podobnie jak sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii 
konstytuują 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. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. W tym tygodniu wypada: we wtorek święto św. Cyryla  
i Metodego. 
2. W poniedziałek o godz. 18:30 kolejne spotkanie Kursu 
Alpha. 
3. We wtorek koło biblijne o godz. 19:00 na plebanii,  
a o 20:00 próba scholi dorosłych w domu pielgrzyma. 
4. W środę o godz. 17:30 Nowenna do Matki Bożej. 
5. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. 
6. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 20:00, po niej rozpo-
częcie adoracji, która potrwa do Mszy św. wieczornej  
w piątek. 
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7. Mając pozytywne doświadczenie zaan-
gażowania parafian w przygotowanie reko-
lekcji szkolnych w minionym roku, pra-
gniemy  zaprosić tych, którzy już w tym 
uczestniczyli oraz wszystkich chętnych do 
włączenia się w przygotowanie i przepro-
wadzenie rekolekcji szkolnych w naszej 
parafii w tym roku. To nasza wspólna 
sprawa. Każdy ma różne zdolności, którymi 
może posłużyć w tym czasie, czy może 
wnieść ciekawe pomysły. Spotkanie organi-
zacyjne odbędzie się w piątek o godz. 20:00 
w domu pielgrzyma. 
8. W sobotę o godz. 17:30 Nabożeństwo  
w intencji obrony życia połączone z błogo-
sławieństwem rodziców oczekujących 
potomstwa. 
9. Spotkania grup młodzieżowych i dziecię-
cych o stałych porach. 
10. Porządek wizyty duszpasterskiej na ten 
tydzień: poniedziałek od godz. 16:00 – 
Dobrucowa gr. 4., wtorek od godz. 16:00 – 
Potakówka gr. 1., środa od godz. 16:00 – 
Potakówka gr. 2, czwartek od godz. 16:00 – 
Potakówka gr. 3, piątek od godz. 16:00 – 
Potakówka gr. 4. i gr. 5., sobota od godz. 
9:00 – Potakówka gr. 6. Prosimy, aby na 
czas wizyty zamykać psy i pozostawiać 
otwarte bramki. 
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 6. i 7. z Umieszcza. 
12. W zakrystii są do odebrania rozpiski 
Mszy pogrzebowych za śp. Zygmunta Woj-
tyczka, Zofię Biernacką i Waldemara Wój-
towicza. Można je znaleźć także na stronie 
parafii. 
13. Męski Marsz Modlitwy i Pokuty, organi-
zowany przez Franciszkanów i parafię św. 
Antoniego w Jaśle, wyruszy po raz kolejny  
z Jasła do Dębowca w sobotę 18. lutego. 
Bliższe informacje znajdują się na plakacie. 
14. Dziś po Mszach zbiórka do puszek jako 
pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu 
ziemi w Turcji i Syrii. 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 13.02 

7:00 
+ Władysław i Zofia Świdrak 

18:00 + Jan i Michał Kania 

+ Henryk Drozdowicz 

+ Andrzej Poręba (int. od szwagra 
Adama z żoną) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od kole-
żanek ze Szkoły Podstawowej 
Piotrka) 

+ Romuald Hap (int. od Stanisła-
wy Rozpary z rodziną) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Ewy i Piotra Gajeckich) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Pawła z 
rodziną) 

+ Bronisława Goleń (int. od grupy 
5.) 

Wtorek 14.02  - św. Cyryla i Metodego  

7:00 + Andrzej Poręba (int. od sio-
strzenicy Agnieszki z rodziną) 

18:00 + Stanisław Ożóg (int. od brata 
Krzysztofa z rodziną) 

O zdrowi i siły dla Lidii 

Poza + Janina Lawera (int. od wnuczki 
Magdaleny i Daniela) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od kole-
gów ze Szkoły Podstawowej 
Piotrka) 

+ Romuald Hap (int. od Gierutów) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Lucyny i Andrzeja Dziadosz) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Darii z 
rodziną) 

Środa 15.02   

7:00 + Stanisław Ożóg (int. od chrze-
śniaka Grzegorza z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józef Skała 

+ Andrzej Poręba (int. od sio-
strzenicy Julity z mężem) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od róży 
różańcowej św. Ojca Pio) 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Kaczmarczyków) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Agnieszki i Tomasza Urban) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Andrzeja 
Labat z rodziną) 

+ Bronisława Goleń (int. od Waiss 
z rodziną) 

Czwartek 16.02  

7:00 + Andrzej Poręba (int. od rodziny 
Twardzickich z Bierówki) 

18:00 + Władysław Juszczyk (w 5. rocz. 
śm.) 

+ Julian, Zdzisława Lawera (w 6. 
rocz. śm. Zdzisławy) 

+ Stanisław Ożóg (int. od bratanka 
Sylwestra z żoną) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od róży 
różańcowej św. Ojca Pio) 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Motkowiczów) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Bożeny i Grzegorza Lula) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Elżbiety i 
Jana Polak) 

+ Bronisława Goleń (int. od rodzi-
ny Nowaków z Chlebnej) 

Piątek 17.02  

7:00 + Roman Ochałek (w rocz. śm.) 

18:00 
 

+ Mieczysław Dobrowolski 

+ Stanisław Ożóg (int. od Andrzeja 
Kłoś z rodziną) 

+ Andrzej Poręba (int. od rodziny 
Twardzickich z Bierówki) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od rodzi-
ny Rzońca z Beska) 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Jarków) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Anny i Łukasza Goleń) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Urbaników) 

+ Bronisława Goleń (int. od Pauli-
ny i Damiana) 

Sobota 18.02 

7:00 + Stanisław Ożóg (int. od kuzyno-
stwa; Tadeusza, Marka, Teresy i 
Emilii z Sowiny) 

18:00 + Józef, Stefania, Emil i Jan Lawe-
ra (w 5. rocz. śm. Józefa) 

+ Janina Lawera (int. od córki 
Mieci z mężem) 

+ Andrzej Poręba (int. od rodziny 
Twardzickich z Bierówki) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od kole-
żanek i kolegów z pracy syna 
Wojtka) 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Sroków) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Wiesławy i Andrzeja Skimina) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Marty i 
Andrzeja Soboń) 

+ Bronisława Goleń (int. od są-
siadki Marii Dąbrowskiej z rodzi-
ną) 

Niedziela 19.02   

7:00 + Helena Łopatkiewicz (w 3. rocz. 
śm.) 

8:30 
Wrocanka 

Dziękczynna w dniu 18. urodzin, z 
prośbą o zdrowie, błogosławień-
stwo Boże i opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej 

10:00 + Kazimiera Kochanek i zmarli z 
rodziny 

+ Janina Dedo 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od kole-
żanek i kolegów z pracy syna 
Wojtka) 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Szerlągów) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Marka i Sabiny Gąsior) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Danuty i 
Jana Biernackich) 

+ Bronisława Goleń (int. od Śli-
wów z rodziną z Bierówki) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Maria Woźniak 

 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Syr 15,15-20   Ps 119   
 1 Kor 2,6-10    Mt 5,17-37 

 
Pan Bóg w swojej miłości pokazuje mi drogę 
do szczęścia, objawia mi prawdziwą mądrość. 
Jest ona zawarta w całym Słowie Bożym, a 
szczególnie w Ewangelii i Przykazaniach. Bóg 
jednak nie zmusza mnie bym podążał tą 
drogą. Zostawia mnie wolnym w moim wy-
borze, co jest największym przejawem Jego 
miłości do mnie. Mogę je wybrać i podążać 
drogą szczęścia lub odrzucić i plątać się po 
ścieżkach życia. „Jeżeli zechcesz zachowasz 
przykazania...”. Co wybieram każdego dnia? 
Mój wybór fundamentalny – opowiedzenia 
się za Jezusem jako Panem mojego życia – 
powinien być potwierdzany wyborami każ-
dego dnia”. 

 


