
UDZIELANIE WIATYKU PODCZAS MSZY ŚW. 
 
121. Jeżeli Wiatyku udziela się w czasie Mszy św., kapłan w szatach koloru białego odprawia 
„Mszę przy udzielaniu Wiatyku" albo Mszę o Najświętszej Eucharystii. Jednak w niedziele 
adwentu, wielkiego postu i okresu wielkanocnego, a także w uroczystości, w środę popielcową i 
w wielkim tygodniu odprawia się Mszę św. z dnia zachowując, jeśli to możliwe, formułę bło-
gosławieństwa końcowego, podaną w numerze 102 albo formułę umieszczoną na końcu Mszy 
św. 

Czytania wybiera się z Lekcjonarza Mszalnego tom VII. Można także wybrać inne czytania, jeśli 
przemawia za tym dobro duchowe chorego i uczestników liturgii. W dni, w które nie wolno użyć 
formularza Mszy wotywnej, można jedno czytanie wybrać z tekstów wyżej wskazanych; nie 
wolno tego czynić w Triduum Paschalne, w uroczystości Narodzenia Pańskiego, Objawienia, 
Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i w inne 
uroczystości obowiązujące. 

122. Jeżeli zachodzi potrzeba, kapłan powinien wysłuchać sakramentalnej spowiedzi chorego 
przed odprawieniem Mszy św. 

123. Mszę św. odprawia się jak zwykle; kapłan jednak zwróci uwagę na następujące wskazania: 

a) Po odczytaniu Ewangelii kapłan może wygłosić krótką homilię, w której w oparciu o tekst 
biblijny, a także biorąc pod uwagę stan chorego oraz sytuację obecnych osób, wyjaśnia donios-
łość i znaczenie Wiatyku; 

b) Pod koniec homilii kapłan wprowadza do odnowienia wyznania wiary przez chorego, jeżeli on 
może to zrobić (nr 134). To wyznanie wiary przez chorego zastępuje mszalny symbol wiary. 

c) Modlitwę powszechną należy dostosować do obrzędu Wiatyku. Można ją opuścić, jeżeli chory 
złożył wyznanie wiary i jeżeli przewiduje się, że mogłoby to chorego zbytnio zmęczyć. 

d) W przewidzianym miejscu Mszy św. kapłan i obecni mogą przekazać choremu znak pokoju. 

e) Chory i obecni mogą przyjąć Komunię św. pod dwiema postaciami. W czasie podawania Ko-
munii św. choremu kapłan używa formuły przeznaczonej do udzielania Wiatyku. 

f) Przy końcu Mszy św. kapłan może użyć specjalnej formuły błogosławieństwa (nr 102) i dodać 
do niej formułę odpustu zupełnego na godzinę śmierci, która zaczyna się od słów: Przez naj-
świętsze, nr 132 B. 
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