
MODLITWA ZA CHORYCH

Niech będzie błogosławione 
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen.

Invitatorium

Niech będzie błogosławione
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

O Boże, racz nas wybawić
Przyjdź Panie szybko nam z pomocą.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen, Alleluja.

Psalm 41

Ant. Zmiłuj się nade mną * i uzdrów mnie, Panie.

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, *
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.

Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, †
uczyni szczęśliwym na ziemi *
i nie odda go w moc jego wrogów.

Pan mu pomoże na łożu boleści, *
podczas choroby poprawi mu posłanie.

Mówię: "Panie, zmiłuj się nade mną, *
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie".

Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele: *
"Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię?"

A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, †
w sercu swoim złość gromadzi *
i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi.

Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą, *
i obmyślają zgubę:

"Zaraza złośliwa nań spadła, *
już nie wstanie ten, który się położył!"

Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem *
i który chleb mój jadał, piętą we mnie godzi.

Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną, *
dźwignij mnie, abym im odpłacił.



Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, *
że wróg mój nie będzie nade mną triumfował.

A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości *
i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
aż po wszystkie wieki. Amen, amen.

Ant. Zmiłuj się nade mną * i uzdrów mnie, Panie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja /x2
(w Wielkim Poście: Chwała Tobie Słowo Boże, chwała Tobie / x2)

To jest Ewangelia biednych, wyzwolenie dla więźniów,
Wzrok dla niewidomych, wolność dla prześladowanych.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czytanie Słowa Bożego 

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Syn człowieczy przyszedł służyć,
Kto chce być wielki, niech służy innym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wprowadzenie do wspomnienia imion

Panu dobremu i miłosiernemu, dla którego wszystko jest możliwe, przedstawiamy w modlitwie 
imiona naszych chorych sióstr i braci oraz wszystkich tych, którzy szukają uzdrowienia i 
ocalenia swego życia.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Ojcze Nasz

Modlitwa końcowa

Pieśń Ezechiasza

O Panie mój
W Tobie nadzieję mam
Daj mi żyć.

Tak, powiedziałem, muszę już odejść
W połowie mego życia,
Nie będę już patrzył na nikogo spośród
Mieszkańców tego świata.

Tak, powiedziałem, nie ujrzę już Pana
Nigdy więcej na ziemi żyjących.
Mój dom mi rozbiorą, przeniosą ode mnie
Jak namioty pasterzy.



Ty mnie zamęczysz, krzyczę dzień i noc,
Jak lew kruszysz wszystkie me kości.
Oczy moje słabną wzniesione ku górze.
Cóż mam powiedzieć: Tyś mi to uczynił.

Z unicestwienia ocaliłeś mą duszę,
Za siebie odrzuciłeś me grzechy.
Nie chwali Cię, Panie, kraina śmierci,
Kto kocha życie ma nadzieję w Tobie.

Ja dzisiaj żyję i mogę Cię wysławiać,
Rozgłaszać wszystkim Twą wierność.
Ocaliłeś nas, Panie, będziemy grać na strunach
Po wszystkie dni nasze w świątyni Pańskiej.

Znak Pokoju

Przekażmy sobie nawzajem pokój, który daje nam Pan.

Pieśń na zakończenie


