I BR

28. 04. 2020

Temat: Balsam dla duszy i ciała – sakramenty uzdrowienia człowieka
•
•
•

Pogłębione rozumienie sakramentów uzdrowienia.
Wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa jako Lekarza dusz i ciał.
Uczestnictwo w sakramentach uzdrowienia.

1. Modlitwa do Ducha Świętego – własnymi słowami
2. Wprowadzenie
Zmęczony swym życiem i różnymi okolicznościami, młody Francuz
usłyszał: „Poszedłby pan do spowiedzi, to by pan odzyskał wewnętrzną wolność”. „O nie – brzmiała
odpowiedź – wtedy bym ją stracił”.
Czy rzeczywiście wyznanie grzechów ma jakiś związek z utratą wolności? Czy człowiek, nawet ten
umierający, potrzebuje, jak pisał ks. Janusz Pasierb, „spotykać się z lokajem, skoro za chwilę spotka się ze
swoim Panem”? Tak! I to dla tych samych powodów, dla których Chrystus stał się człowiekiem. My, ludzie,
potrzebujemy pewności silnej, nadludzkiej – ale może nam ją dać, dopóki pielgrzymujemy w ciele, tylko
ludzki gest, dotyk, słowo.

3. Ustanowienie i sposobie sprawowania sakramentów uzdrowienia
Podczas swojej ziemskiej wędrówki Chrystus głosił królestwo Boże, uzdrawiał chorych, uwalniał
opętanych, przebaczał grzesznym. Widząc wiarę paralityka i tych, którzy go przynieśli, rzekł do niego:
„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,5). Jego misja polegała na niesieniu Dobrej Nowiny o
miłości Bożej ubogim, na przywracaniu wolności więźniom, wzroku niewidomym, na odsyłaniu uciśnionych
wolnymi (por. Łk 4,18). To samo zadanie wyznaczył Kościołowi, aby zbawcza Boża moc nadal uzdrawiała w
sakramentach świętych, zwłaszcza gdy chodzi o sakrament pokuty i pojednania oraz namaszczenie chorych.
– Dlaczego te dwa sakramenty nazywamy sakramentami uzdrowienia?
– Jakie są skutki tych sakramentów?
– Kto i w jaki sposób sprawuje te sakramenty?
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Kapłan, udzielając namaszczenia, modli się w imieniu chorego:
„Ojcze niebieski, tak nas umiłowałeś, że dla nas zesłałeś Jednorodzonego
Syna swojego, aby nas zbawił. Udziel mi pomocy, abym naśladował
Zbawiciela mojego w cierpliwości i dźwigał krzyż choroby z poddaniem się
Twojej woli i z korzyścią dla mojej duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego”
(Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, s. 40).
Wsparty łaską Boga, człowiek, nawet ten napełniony Duchem Świętym
i karmiony Eucharystią, nie może uniknąć cierpienia i śmierci. Dźwiga
w sobie ciężar następstw grzechu pierworodnego, podlega wielu ograniczeniom i słabościom
Obejrzyj:
3 minutowy katechizm: Co to jest spowiedź?

https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw

3 minutowy katechizm co to jest namaszczenie chorych?

https://www.youtube.com/watch?v=Zviorv9JoGo

4. Jak należy się przygotować do sakramentu pokuty oraz sakramentu namaszczenia chorych:
•
•
•
•

modlitwa o światło Ducha Świętego podczas
przygotowań
rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne
postanowienie poprawy
szczera spowiedź
zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

•
•
•
•
•
•

pełne uczestnictwo w Eucharystii
wzbudzenie wiary w obecność Jezusa
modlitwa prośby o uzdrowienie
uwielbienie Boga w Jego miłości i mocy
postawa ufnego oddania się Panu
otwarcie się na łaskę miłosierdzia

5. Modlitwa

Prośba o doświadczenie łaski uzdrowienia duszy i ciała:
Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i pragniesz objawiać
swoją zbawczą moc w moim życiu. Proszę Cię, pomóż mi dobrze
przygotować się na spotkanie z Tobą w sakramencie pokuty i
pojednania oraz namaszczenia chorych. Uzdrów mnie z moich grzechów
i chorób, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Zapis do zeszytu

Temat: Balsam dla duszy i ciała – sakramenty
uzdrowienia człowieka
Jezus przychodzi nam z pomocą w sakramentach
uzdrowienia. Są one stałym wsparciem przeciw naszym
grzesznym skłonnościom. Skutkują natomiast na tyle, na
ile potrafimy się otworzyć na łaskę sakramentalną i na
ile chcemy się oczyścić.

Zadanie
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Odpowiedz na pytania:
Pytania kontrolne:
•
•
•
•
•

Komu udziela się sakramentu namaszczenia i w jakim celu?
Kto może udzielać namaszczenia?
Ile razy w życiu można przyjąć ten sakrament?
Czy namaszcza się dopiero co umarłych?
Czy sakrament namaszczenia to inaczej ostatnie namaszczenie?

Proszę napisać pytanie, a pod nim odpowiedź

