Czym jest sakrament Namaszczenia Chorych, zwany często Sakramentem Chorych?

Kościół katolicki wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony
do umocnienia osób dotkniętych chorobą. Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Jezusa
Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu. Wspomina o nim św. Marek w swojej
Ewangelii, a św. Jakub Apostoł (5: 14-15) poleca jego przyjmowanie.
Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym
olejem, wymawiając 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".
Co daje ten sakrament?

Skutki łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa;
- 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.
Kto może otrzymać ten ssakrament?

Jak wskazuje sama nazwa tego sakramentu, Namaszczenie Chorych nie jest sakramentem przeznaczonym
tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym obliczu śmierci. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego
sakramentu jest już wówczas, gdy osobie zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub
starości. Poważa operacja lub widoczne pogłębienie się słąbości u osób starszych to tylko dwa przykłądy sytuacji
wspomnianych wyżej. Pamiętajmy, że przyjęcie Sakramentu Chorych NIE znaczy automatycznie, że (1) chory już
umiera lub (2) że, jest coś związanego ze zdrowiem danej osoby, o czym lekarze lub rodzina nie chcą powiadomić.
Jeśli chora osoba, który został namaszczona, odzyskała zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby
może ona ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone
powtórnie, jeśli choroba się pogłębia.
Kto może udzielić tego sakramentu?

Tylko biskupi i kapłani mogą udzielić sakramentu Namaszczenia Chorych.
Czym jest Wiatyk?

Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół katolicki - poza Namaszczeniem Chorych - ofiaruje
Eucharystię jako Wiatyk. Przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczególne
znaczenie i wagę, gdyż staje się sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca. Wiatyk
jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania, o czym zapewnia nas sam Chrystus: "Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".
Często zadawane pytania:

1. Otrzymałem/-am ten sakrament i nie widzę żadnej poprawy mojego zdrowia. Dlaczego?
Sakramenmt ten jest łaską Bożą, a nie medycznym zabiegiem czy też magicznym rytuałem, albo
automatycznym cudotwórcą. Jego skutki skupiają się na zbawieniu człowieka i czasem towarzyszy temu
powrót do zdrowia.
2. Znalazłem/-am się w szpitalu. Co teraz?
W każdym szpitalu w Rhode Island jest do dyspozycji kapłan. W niebezpieczeństwie śmierci, należy
NATYCHMIAST poprosić lekarza lub pielegniarkę o księdza, o jak najszybsze jego przybycie.
Prosimy również powiadomić swoją parafię o chorobie i hospitalizacji.
3. Ktoś z mojej rodziny/znajomych znajduje się w domowym hospicjum? Co zrobić w takim wypadku?
Należy poprosić o przybycie księdza tak szybko jak tylko to możliwe (tel. do naszej parafii: 351–
9306). Nie powinno się odkładać przyjęcie tego sakramenmtu w takiej sytuacji.
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