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Podmiot sakramentu namaszczenia chorych 

 
S t r e s z c z e n i e  

 
W opracowaniu podjęto próbę analizy i interpretacji przepisów, w oparciu o które Kościół 

określa kryteria dopuszczania podmiotu do sakramentu namaszczenia chorych. Uwzględniono 
w nim dyspozycje kan. 1004-1007 KPK/83, a także stosowne przepisy liturgiczne i – w miarę 
potrzeby – inne kanony korespondujące. W oparciu o komentarz współczesnej doktryny 
prawnej oraz w nawiązaniu – tam, gdzie było to konieczne – do wątków historycznych, 
wyodrębniono najpierw ogólne kryteria podmiotowe, którymi są: fakt przyjęcia chrztu, 
osiągnięcie stanu używania rozumu oraz wejście w stan niebezpieczeństwa na skutek choroby 
lub starości. Następnie dokonano analizy zasady powtarzalności tego sakramentu. W dalszej 
kolejności scharakteryzowano wskazane przez prawodawcę przypadki szczególne, kiedy to 
może zachodzić wątpliwość, co do możliwości traktowania kogoś jako podmiotu sakramentu 
chorych. Dalej poczyniono uwagi na temat rozumienia prośby o sakrament, która powinna 
występować po stronie przyjmującego. Na koniec odniesiono się do zakazu udzielania tego 
sakramentu chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim. 

  
Słowa kluczowe: sakrament chorych, namaszczenie chorych, choroba, starość 

 
 

The Subject of the Sacrament of Anointing of the Sick 
 

S u m m a r y  
 

The study focuses on the analysis and interpretation of regulations used by the Church to 
specify the criteria of admitting a subject to the sacrament of anointing of the sick. The study 
takes into account the dispositions of the can. 1004-1007 (1983 CIC) and the proper liturgical 
instructions, as well as other corresponding canons if necessary. First, general subjective 
criteria are distinguished on the basis of contemporary legal doctrine and in connection with 
historical factors whenever they are important. These criteria include: the fact of receiving 
baptism, the ability to use reason, and being in a dangerous condition due to sickness or old 
age. Next, the rule of repetition of this sacrament is analyzed. After that, special cases shown 
by the legislator are described, when it is uncertain whether someone can be the subject of the 
sacrament of anointing of the sick or not. Next, the article focuses on the understanding of the 
request to be given the sacrament, which should be expressed by the recipient. Finally, the 
text discusses the prohibition to administer the sacrament of anointing of the sick to people 
who remain obstinate in grave public sin. 
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