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Aš pradedu maldą

Viešpatie, laikas toks brangus!
Kada sveikstu ir noriu būt pagydytas, 
Kai atrandu save iš naujo
Ir suvokiu: 
Tik Tavo rankose esu saugus...

Kur skuba, bėga mano dienos?
Taip greit – tarsi sraunus kalnų upelis,
Ir visa lieka praeity – 
Kaip sapnas, 
Kaip niekada negrįžtančių dienų šešėlis.

Žinau, aš negaliu paklysti, abejoti  –
Nes Tu – su manimi,
Laikyki, Dieve, stipriai mano ranką,
Mokink pasitikėti Tavimi!

Čia ir dabar 
Prašau išgydymo malonės!
Išgirsk nuolankų prašymą sugrubusios širdies.
O Dieve, 
Tik tu gali sugriauti  akmeninę sieną,
Atskyrusią mane nuo tavo begalinės meilės ir vilties!
Amen.
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Padėk man šiandien

Dieve, akimirksnis su Tavimi patirtas -
Ryšys draugystės tvirtas.
Ar net trumpa mintis pasidalinta
Yra pagydanti, gaivinanti labiau
Negu aukštų kalnų vaizdai,
Galintys manas piktas mintis išskirt pusiau,
Ramybe, laime užlieti mano kūną.
O Viešpatie, yra dienų, kuomet sunku man būna,
Ypač ryte,
Kai nubundu su rūpesčiu ir sunkumu
Ar negaliu dienos užbaigt miegu.
Tuomet tas laikas atrodo galingesnis už mane...
Atnaujinki mane, o Viešpatie,
Ir savo dieviška jėga
Padėk dabar ir visada.
Amen.

Perkeisk mano gyvenimą

Viešpatie,
Kaip gėlė gali spinduliuoti savo grožį
Ir skleisti savo kvapą žemėj,
Taip aš trokštu pajusti Tave
Savo širdies kertelėj.
Apsupk mane savo meile,
Suteiki  malonę išgyti.
Apglėbk savo ramybe,
Paguosk ir sustiprink.

Viešpatie, pasilik  manyje
Kaip ir aš – tavyje,
Tavo gydanti meilė
Tegul  keičia mane. Amen.
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Leisk man pažinti 
Tavo gydančią Meilę

Viešpatie, atsiųsk savo aušrą –
Tą naują šviesą į mano gyvenimą.
Pašalink tamsius šešėlius
Ir leisk savo dangiškai šviesai
Veržtis lyg kriokliui
Į kiekvieną mano
Minties kampelį.

Viešpatie, atsiųsk savo saulės
Naujų spindulių mano širdžiai.
Taip aš pajusiu Tavo gydančią meilę,
Kuri ūkanotą ir ankstų rytą man bus lyg
Kylanti saulė virš miegančios žemės.
Suteik man naują pradžią.

Viešpatie, atsiųsk savo gydančios Meilės galią,
Kuria man leiski tikėti,
Pašalinęs šaltį, paskirki naują jaudulį, ugnį,
Naują viltį, gyvenimą.
Suteik man naują pradžią. Amen.

Palaikyk mane

Tu palieti mane, Viešpatie,
Kai esu silpnas ir bejėgis,
Nesuprastas ir nepaguostas,
Kai aš negyvas tarsi smėlis,
Pabiręs tyloje ir tamsoje.
Tu ateini į mano širdį švelniai 
Ir primeni  koks aš brangus Tau.
Tu - mano draugas,
Akimirka su Tavimi -
Ir viskas pasikeičia.
Tavo draugystė palaiko visuomet mane...
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Leisk man pažinti tavo ramybę

Laivui grimztant gilyn 
Apaštalai šaukėsi Tavo  pagalbos. 
Tu sutramdei šėlstančią audrą
Ir ramybė atėjo širdin.
Taip ir aš, Viešpatie, šaukiuosi Tavęs,
Pažvelk į mane ir apsaugok,
Kad neskęsčiau savo liūdesio jūroj,
Nes bejėgis esu jau šypsotis,
Širdy siaučia  ledinė audra. 
Nuramink mano sielą,
Leisk pažint Tavo jaukią ramybę- 
Tylią upę šiltą vasaros dieną.
Aš taip  trokštu Tavo artumo, o Dieve!  Amen.

Viešpatie, skubėk man padėti

Kai pavargstu, jaučiuos silpnai,
Nusiviliu  savim, kitais.
Padėk man, Viešpatie, 
Nes mano siela serga. 
Esu tarsi gėlė išdžiūvusioje žemėj,
Belaukianti gaivinančio lietaus,
Tarsi norėdama pajusti vėlei
Alsavimą gyvenimo brangaus.
Viešpatie, skubėki man padėti,
Siųsk savo meilės liūtį virš manęs,
Kad kaip gėlė galėčiau sužydėti,
Ir džiaugtis Tavyje!
Amen.
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Malda už gijimo malonę ir atleidimą

Viešpatie, aš prašau Tavo ypatingos malonės.
Tavo gydančios meilės dovanos.
Aš prašau, nes esu įsitikinęs, jog Tu myli mane ir tik vienas 
žinai, kas man yra geriausia.
Aš prašau, nes pasitikiu ir žinau, kad esu Tau be galo bran-
gus, kad rūpinies manimi labiau nei aš pats savimi.
Aš prašau Tavęs, Viešpatie, išlaisvinti mane iš visko, kas 
manyje neleidžia atverti širdies, minčių ir kūno Tavo gy-
dančiai meilei.
Aš taip pat prašau Tavęs išlaisvinti mane nuo bet kokio 
perdėto savęs gailėjimo, kuris trukdo man galvoti apie ki-
tus, o ne tik apie save.
Išlaisvink mane, Viešpatie, nuo bet kokio neatleidimo, 
kurį paslėpiau savo širdyje, nuo bet kokio kartėlio, kuris 
trukdė, nuo bet kokio pasipiktinimo, kuris užvirdavo ma-
nyje, nuo bet ko, kas neleidžia Tau manęs gydyti.
Ir dabar, Viešpatie, Tavęs prašau atnaujinti mano sielos 
pasaulį.
Duok mano dvasiai savo ramybės ir suteik mano kūnui 
malonę būti išgydytam.
Tegul visą sielą užlieja Tavo gerumas, kai tik palieti mane.
Džiaugiuosi Tavo Dvasios buvimu, tegul Tavo ramybė 
sklinda manyje iš sielos į kūną.
Aš prašau Tavęs, Viešpatie, su visu tikėjimu, su visa viltimi 
ir visa meile, kurią galiu atnešti Tau šią akimirką. Amen.

Paguosk mano šeimą

Ačiū Tau, Viešpatie,
Už brangią dovaną - šeimą.

Prašau Tavęs ją palaiminti,
Saugoti ir duoti stiprybės
Kovoje su išbandymais.

Viešpatie, apglėbk mano šeimą,
Rūpinkis ja,
Kasdien savo meilę 
Duodančia man.
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Malda už tuos, 
kurie rūpinasi manimi

Viešpatie, 
Palaimink gydytojus ir slaugytojus,
Padedančius man įveikti ligą ir sveikti.
Palaimink  šeimą, draugus, kaimynus,
Teikiančius man pagalbą. 
Viešpatie, apglėbk juos savo meile,
Nuramink sunkumuose
Ir saugok nuo nelaimių. 
Amen.

Viešpatie, atsiprašau!

Gailiuos savęs, 
Manau – nesuprastas esu:  
Sunku atskleist
Vidinį nerimą ir skausmą, 
Bet trokštu būt paguostas.
Štai  prieš manas akis staiga iškyla 
Ligoti, skurstantys varge,
Be duonos kąsnio, be vandens,
Matau jų kasdienybės  kovą 
Ir nejauku man...
Viešpatie, atsiprašau.
Prašau, atleisk man, savanaudis aš esu,
Ir rūpinuosi tik savim.
Prašau, padėk matyt, suprast kitus, 
Atverk man širdį
Kitų kentėjimams ir skausmui,
Kad negailėčiau taip savęs... 
Amen.
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Nerimas

Viešpatie,
Kai esu nežinomybėje,
Leisk man pasitikėti Tavimi.
Kai patikiu save
Gydytojų globai,
Leisk man pasitikėti Tavimi.
Jeigu sunkus išbandymas lauktų,
Leisk visada pasitikėti Tavimi.
Amen.

Paguosk mane!

Pavargęs po pasivaikščiojimo
Atsisėdai pailsėti

Ištroškęs prie šulinio
Tu paprašei atsigerti.

Išsekęs valtyje
Tu miegojai audroje.

Liūdnas dėl Lozoriaus mirties.
Tu verkei prie jo kapo.

Kančios išvakarėse,
Tu norėjai mirti.

Išsigandęs sode
Tu prakaitavai krauju.

Mirdamas ant kryžiaus
Tu garsiai pravirkai.

Viešpatie, tu supranti
Mano nuovargį,
Mano baimę ir skausmą.
Paguosk mane vėl...
Ir vėl. Amen.
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Malda prašant pasveikimo malonės

Viešpatie, aš prašau, globok mane sergantį,
padėk atskleisti gėrį, esantį mano mintyse, kūne ir sieloje.
Aš prašau, palaimink visus, kuriuos aš myliu, siųsk malonę, 
pagalbą mano šeimai ir draugams, 
visiems, kurie mane lydi gyvenimo kelionėje.
Palaimink tuos, kurie mane įskaudino gyvenime fiziškai, 
emociškai ar dvasiškai, 
Tuos, kurie sukėlė man kančią ar kartėlį, tuos, kurie man 
paliko randą širdyje. 
Aš prašau Tavęs juos palaiminti ir atleisti jiems.
Taip pat prašau palaimink tuos, kuriuos aš  įskaudinau ar  
įžeidžiau mintimis, žodžiais, veiksmais. 
Viešpatie, palaimink juos visus.
Jėzau, aš prisijungiu prie Tavęs savo kentėjimais, ne dėl savęs 
ar kitų, bet dėl Tavęs. Tu turėjai kentėti dėl mūsų meilės. Te-
gul mano kentėjimas padeda skleistis Tavo meilei pasaulyje.
Viešpatie, meldžiuosi, tavimi pasitikiu, prašau su viltimi ir 
meile, išgydyk mano kūną ir dvasią,   suteik man ramybę.  
Amen.

Viešpatie, tik ištark žodį

Viešpatie, esu nevertas,
Kad ateitum į mano širdį:
Esu kupinas blogio,
Bet tik tark žodį - 
Ir aš būsiu perkeistas.
Viešpatie, esu nevertas,
Kad ateitum į mano būtį,
Esu savanaudis ir išpuikęs,
Bet tik tark žodį – 
Ir aš būsiu atnaujintas.
Viešpatie, esu nevertas,
Kad ateitum į mano sielą,
Esu išdidus ir nedėkingas.
Bet tik tark žodį
Ir aš būsiu išgydytas. Amen.
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Viešpatie, būk su manimi!

Viešpatie,
 Tu atsigręži į kiekvieną kenčiantį, 
Kai kiti dažnai  jo nepastebi.
Atleisk jiems.

Paliesk mane dabar
Savo gydančia meile
Ir nuramink.

Viešpatie, paguosk visus,
Kuriuos slegia sunki rūpesčių našta,  
Padėk jiems surasti sielos ramybę. 

Paguosk mane ligoje,
Palengvink kūno ir dvasios skausmus.
Pažvelk į mane, 
Juk Tavo meilė - beribė.

Viešpatie, būk visada su manimi.
Amen.

Malda prašant šventojo 
Pelegrino užtarimo
Šventasis Pelegrinas – sergančiųjų vėžio liga globėjas

Dieve,
Tu davei mums šventąjį Pelegriną - 
Kantrybės skausmuose,
Ištikimybės maldoje  
Ir nepaliaujamos pagalbos ligoniams - pavyzdį. 

Aš nuolankiai prašau,
Kad per šventojo Pelegrino užtarimą,
Paguostum ir sustiprintum mane sergantį, 
Padrąsintum silpną ir bijantį
Kantriai kovoti su sunkia liga. 

Užtariant šventajam  Pelegrinui, padėk man
Atverti širdį Tavo gydančiai meilei,
Ir taip artėti prie Tavęs.
Amen.
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