Modlitwy pomagające w dobrym przeżyciu
sakramentu namaszczenia chorych
Modlitwa przed namaszczeniem
Najmiłościwszy Zbawicielu, racz mnie umocnić sakramentem, który dla zbawienia
chorych ustanowić raczyłeś. Wierzę, że ten sakrament daje pokrzepienie, że przyniesie mi zdrowie, jeśli to ma być pożyteczne dla mnie; wierzę, że udzieli mi Twej
pomocy dla duszy i ciała, i w tej intencji pragnę go teraz przyjąć.
Chryste, przepraszam Cię za wszystkie grzechy, które kiedykolwiek popełniłem; na
zadośćuczynienie za nie poniosę chętnie wszelkie dolegliwości mojej choroby czy
też starości, daj mi wytrwanie do końca. Amen.

Litania za chorego
Bracia i siostry, z wiarą módlmy się do Pana za naszego brata/siostrę N. i wspólnie
błagajmy: Wysłuchaj nas, Panie.
• Prosimy Cię, Panie, abyś naszego chorego brata/chorą siostrę nawiedził i umocnił świętym namaszczeniem. Wysłuchaj nas, Panie.
• Prosimy Cię, abyś go/ją wyzwolił od zła wszelkiego. Wysłuchaj nas, Panie.
• Prosimy Cię, abyś wszystkim chorym (tutaj leżącym) ulżył w cierpieniach.
Wysłuchaj nas, Panie.
• Prosimy Cię, abyś wspomagał wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych.
Wysłuchaj nas, Panie.
• Prosimy Cię, abyś chorego/chorą N. zachował od grzechu i pokus.
Wysłuchaj nas, Panie.
• Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie temu, na którego/którą
w Twoje imię wkładamy ręce. Wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwa dziękczynna nad olejem
Kapłan odmawia modlitwę:
K.: Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący, za to, że dla nas, ludzi i dla
naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna.
W.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
K.: Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, za to, że stałeś się
człowiekiem, aby leczyć nasze choroby.
W.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
K.: Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty Pocieszycielu, za to, że nasze słabe
ciała umacniasz nieustannie swoją mocą.
W.: Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki.

K.: Boże, niech Twój sługa, który/Twoja służebnica, która z wiarą przyjmuje
namaszczenie świętym olejem, otrzyma ulgę w cierpieniu
i umocnienie w słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, światłości mej duszy, uwielbiam Ciebie. Oświecaj mnie, prowadź,
pocieszaj, umacniaj i nauczaj, co mam czynić. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego
ode mnie żądasz, pragnę wszystko przyjąć. Pozwól mi tylko poznać Twoją świętą
wolę. Amen. /Kard. D. J. Mercier/

Modlitwa o połączenie cierpień osobistych z cierpieniami Pana
Mój Boże, jednoczę się całym sercem z Synem Twoim Najświętszym, który oblany
potem konania, zaniósł do Ciebie błagania wszystkich swoich cierpiących członków.
O Boże, wydałeś Go na smutek, tęsknotę, trwogę, a kielich podany Mu do spełnienia
był tak gorzki i wstrętny, że prosił Cię, abyś go odeń oddalił.
W połączeniu z duszą Jego Najświętszą i ja powtarzam, o Boże mój, Ojcze mój:
„Odwróć ode mnie kielich goryczy, wszelako niech się stanie wola Twoja, a nie moja”.
Łączę ten kielich z kielichem, jaki Syn Twój, a nasz Zbawiciel wychylił na Twój rozkaz. Nie lżejszego i mnie trzeba lekarstwa, o mój Boże, przyjmuję z ręki Twojej z silną
wiarą, żeś je zgotował dla mojego zbawienia, by mnie uczynić podobnym Jezusowi
Chrystusowi, Zbawicielowi mojemu. Ale, o Panie, obiecałeś, że nie dopuścisz na nas
doświadczenia nad siły nasze, jesteś wierny i prawdziwy; wierzę Twojemu słowu,
błagam cię daj mi siły albo uwzględnij słabość moją.
Jezus, mój Zbawicielu, łączę się ze świętą modlitwą Twoją w Ogrójcu, z Twoim
konaniem, z przygniatającym smutkiem, z przerażającą trwogą Twojej świętej duszy,
z tęsknotą, której doznałeś, z ciężkością Twych niepojętych boleści, z opuszczeniem,
ze strasznym widokiem, jaki ukazała ci sprawiedliwość Ojca Twego, uzbrojona przeciwko Tobie, z walką, jaką wydałeś szatanowi w tym czasie Twojego opuszczenia, ze
zwycięstwem, jakie odniosłeś nad tymi złośliwymi duchami, z Twoim wyniszczeniem
i głębokim upokorzeniem, które sprawiły, że przed Tobą zgina się wszelkie kolano
w niebie i na ziemi, i w piekle. Jednym słowem, jednoczę się z krzyżem Twoim i z tym
wszystkim, co obmyślisz, aby ukrzyżować człowieka. Zmiłuj się i nade mną, i pociesz
mnie, nawróć, wyniszcz, uczyń mnie godnym bycia podobnym do Ciebie. Amen.
/M. Bossuet/

