
  
 

"Idź, i ty czyń podobnie!" (Łk 10, 37)  
 

MODLITWA NA XXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

 
Wszechmogący wieczny Boże,  
Ty jesteś naszą ostoją i oparciem, 
Nadzieją, która nie zawodzi  
I Miłością, która ofiaruje się na Krzyżu                               
i w Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
 
Niech Twoje oblicze zajśnieje dla wszystkich  
chorych, cierpiących i umierających, 
Okaż im Twoje miłosierdzie. 
Posyłaj nieustannie dobrych Samarytan,   
aby nieśli ratunek i opiekę osobom chorym,  
cierpiącym i umierającym, 
służąc bezinteresownie najsłabszym. 
 
Święta Maryjo, Matko Boża, 
Dzisiaj zwracamy się do Ciebie z ufną modlitwą: 
Ty znasz ból i cierpienie chorych,  
kiedy cierpienie jest nieuniknione. 
Poprzez Twoje trwanie pod krzyżem                                       
i matczyny ból 
stałaś się ratunkiem dla chorych. 
 
Spraw, abyśmy mieli siłę i odwagę 
spoglądać na Ukrzyżowanego  
i znosili z odwagą nasze cierpienia  
powierzając się Jemu. 
 
Boże Ojcze nieskończenie dobry, 
dziękujemy Ci za liczne przykłady świadków, 
którzy przeszli drogę bolesnych utrapień 
i których dałeś nam za orędowników. 
 
Dziękujemy Ci za Świętą Annę Schäffer, 
która już w młodości doznała bolesnych  
doświadczeń, pozostawszy przykuta do łóżka                     
w wyniku ciężkiego wypadku. 
Zwracamy się do ciebie, Święta Anno Schäffer:  
poprzez twój trud dążenia do bliskiej przyjaźni                         
z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym                                 
i zmartwychwstałym, 
potrafiłaś nie tylko znieść swoje cierpienie, 
ale także ofiarować się z Nim                                          
dla innych cierpiących, 
a zwłaszcza dla tych, którzy czuli się pozbawieni 
wszelkiej nadziei. 
Niech twoje wstawiennictwo wyjedna nam łaskę 
akceptacji naszego życia również wtedy,                          
gdy doświadczamy cierpienia. 
Pomóż nam patrzeć z ufnością na Jezusa  
ukrzyżowanego 
i kroczyć własną drogą w przekonaniu, 

 
 
 
 
 
że miłość Jezusa jest większa niż każde  
cierpienie, zło i śmierć. 
 
Dziękujemy Ci za                               
Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. 
Był on zawsze blisko chorych, 
nieugięty obrońca ludzkiego życia. 
Zwracamy się do ciebie,                         
Błogosławiony Janie Pawle II: 
dopomóż, abyśmy poprzez modlitwę otrzymali  
moc wiary i pewność, że nie zagubimy się  
gdyż z całym naszym życiem i cierpieniem 
znajdujemy bezpiecznie schronienie w rękach                           
i w sercu Boga. 
Niech twój przykład umierania doda nam odwagi, 
także w ostatnich godzinach naszego życia.  
 
Dziękujemy Ci także  
za Błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty, 
prawdziwego anioła wykluczonych  
i umierających w ciemnościach nocy 
Zwracamy się do ciebie,                       
Błogosławiona Matko Tereso: 
ufając nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa  
i Jego krzyżowej ofierze, sprawiałaś zawsze,  
że światło tej miłości przenikało     
ciemności cierpienia, 
wyjednaj nam przekonanie i ufność,  
że my również możemy stać się światłem   
dla cierpiących. 
Pomóż nam promieniować nadzieją 
i rozpoznawać w bliźnich chorych i cierpiących, 
oblicze naszego Pana                                               
okazując Mu gotowość pomocy.  
 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, 
oddajemy się teraz w Twoje                                          
hojne ojcowskie dłonie. 
Zawierzamy się Twojej bezgranicznej miłości, 
strzeż nas w dni radosne i trudne, 
strzeż w życiu i w śmierci. 
Spraw, aby poprzez nasze cierpienia, 
umocniła się nasza wiara i ufność w Ciebie  
i aby cały lud Boży mógł doświadczyć                             
łaski odkupienia, teraz i zawsze. Amen.  

 


