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Šiuo metu Jūs esate ligoninėje. Galbūt, tai pirmas kartas
Jūsų gyvenime. Daug kas čia keista ir nepažįstama. Mes
tikimės, kad gydymas bus sėkmingas, pasijausite geriau,
pamažu sugrįš prarastos jėgos...
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Bažnyčia atpažįsta jumyse ypatingu būdu esantį
kenčiantį Kristų. Taip yra: šalia mūsų kančios, o
veikiau mūsų kančioje yra Kristaus kančia; jis su mumis
neša kančios naštą ir parodo jos prasmę. Kai Dievo
Sūnus pakilo ant kryžiaus, jis sugriovė kančios vienatvę
ir nušvietė jos tamsą. Taigi mes atsiduriame prieš Dievo
meilės mums slėpinį, teikiantį vilties ir drąsos: vilties,
nes Dievo meilės plane netgi skausmo naktis atsiveria
Velykų šviesai; ir drąsos, kuri leidžia mums priimti
visus sunkumus drauge su Juo, vienybėje su Juo.
Šios popiežiaus Pranciškaus mintys Pasaulinės ligonių
dienos proga tesustiprina Jus.
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MALDA ATV YKUS Į LIGONINĘ
Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė,
visados artimiausia pagalba varguose.
(Ps 46, 1)
Čia nėra tikri namai, Viešpatie.
Čia – aplinka visiškai neįprasta, daug kas svetima.
Tyrimai, gydymas ir vaistai yra pagrindinė mano dienos
dalis.
Jaučiu informacijos perteklių. Neapleidžia mintis: geriau
aš būčiau savo namuose, net jeigu jie nėra tobuli.
Žmonės ligoninėje yra draugiški, šilti ir dėmesingi, bet
vis tik mes vieni kitų nepažįstame.
Čia gausybė įeinančiųjų ir išeinančiųjų, nuolat kažką
veikiančių, o tai mane pradeda varginti. Viskas atrodo
nebepakeliama, nes čia nėra mano artimųjų, kurie mane
supranta... tačiau aš vis tik suvokiu, kad man šiuo metu
geriau būti ligoninėje.
Viešpatie, būk su manimi ir leisk man prisiminti, kad
tu mane gydai per kitus žmones.
Aš atiduodu save į rankas tų, kurie geriausiai žino, kaip
gydyti mane.
Ačiū Tau už tai, kad esi mano Kūrėjas ir Stiprybė.
Amen.
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RYTO MALDA

DIENOS MALDA

VIEŠPATIE, auštant tu girdi mano
balsą, auštant kreipiuosi į tave malda ir
laukiu. (Ps 5, 4)

Viešpats yra arti! Niekuo per daug
nesirūpinkite, bet visuose reikaluose
malda ir prašymu su padėka jūsų
troškimai tesidaro žinomi Dievui.
(Fil 4, 5-6)

Dangiškasis Tėve,
Tu mane saugojai visą praeitą dieną – aš dėkoju tau už
Tavo rūpinimąsi manimi.
Padėk man, pasitikint Tavimi, ištverti viską, kas su manimi įvyks šiandien.
Mano silpnume – suteik savo stiprybę.
Mano rūpestyje – savo ramybę.
Varge – savo paguodą ir malonę.
Apreiški mano gyvenime savo buvimą ir meilę. Amen.
Atėjo kita diena. Aš nežinau, kas manęs laukia, bet paruošk mane, Dieve, viskam, kas gali atsitikti.
Jeigu aš kelsiuosi, padėk man atsistoti drąsiai.
Jeigu aš sėsiuosi, padėk man atsisėsti tyliai.
Jeigu mane pažemins, padėk man kantriai tai ištverti.
Jeigu aš ką nors darysiu, padėk man tai atlikti iš meilės.
Viešpatie, išklausyk mano maldą ir atsiųsk savo meilės dvasią.
Amen.
Viešpats telaimina ir tesaugo tave,
Viešpats tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau
maloningas.
Viešpats tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia tau
ramybę! (Sk 6, 24-25)
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O Kristau,
Padaryk, kad suvokčiau ir priimčiau Tavo gydymą.
Paliesk mano akis, kad Tave matyčiau.
Atverk mano ausis, kad Tavo balsą girdėčiau.
Įeik į mano širdį, kad Tavo meilę pažinčiau.
Pridenk mano sielą ir kūną savo artumo šešėliu, kad galėčiau su kitais dalytis Tavo stiprybe, Tavo meile ir Tavo
išgydytu mano gyvenimu. Amen.

***
Dieve,
Aš esu silpnas, man sunku sutelkti dėmesį ir melstis.
Šiandien į Tavo rankas atiduodu savo mylimus žmones ir
save patį.
Žinau, kad apglėbsi mus savo meile ir gailestingumu.
Padėk man atsiliepti į Tavo meilę, kai jaučiuosi ypač silpnai.
Amen.

***
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Dieve,
Ateinu pas Tave su visomis savo abejonėmis ir skausmu,
su viltimi ir baimėmis.
Kaip sunku priimti tai, kas man atsitiko.
Aš turiu daugybę abejonių ir klausimų.
O kartais pajuntu net pyktį Tau, tačiau žinau, kad neišgyvenčiau nė dienos be tavo pagalbos ir teikiamos stiprybės.
Būdamas silpnas, aš išlieju visą savo sielvartą, savo ašaras,
savo gailestį ir savo abejones Tau.
Prašau, paimk ir nešiok mane tokį, koks aš esu.
Suteik man, Dieve, ramybės dvasią.
Amen.

***
Viešpatie,
Nežinomybės akimirką, leisk man pasitikėti Tavimi.
Kai aš atiduodu save į gydytojų rankas, leisk man pasitikėti Tavimi.
Kada aš laukiu savo gydymo rezultatų, leisk man pasitikėti Tavimi.
Nepriklausomai nuo to, kokie jie bus, padėk man visada
pasitikėti Tavimi.
Amen.
Jėzus sako: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo
ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te
nebūgštauja jūsų širdys ir te neliūdi!“ (Jn, 14, 27)
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VAK ARO MALDOS
Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes
tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio
ilsėtis. (Ps 4, 8)
Viešpatie,
Globok tuos, kurie dirba, verkia ar laukia šią naktį.
Siųsk savo angelus sargus tiems, kurie jau miega.
Jėzau Kristau,
Prižiūrėk sergančiuosius,
Duok poilsio tiems, kurie pavargę,
Nuramink ir paguosk kenčiančius.
Visa to prašau Jėzaus Kristaus vardu.
Amen.

***
Viešpatie,
Globok mus visą šią dieną,
Kol šešėliai ištįs ir vakaras ateis,
Kol nutils kasdienybės triukšmas ir darbai bus užbaigti.
Būk gailestingas ir suteik mums saugią aplinką, šventą
poilsį ir ramybę.
Amen.

***
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Viešpatie Dieve,
Padėk man nurimti bemiegę naktį.
Aš žinau, Tu budi visada – kai šviesa ar tamsa.
Tu esi Tas, kuris niekad nemiega ir globoja mane.
Kai aš jaučiuosi vienišas, nuramink mane savo buvimu
šalia.
Baimės akimirką, leisk man pažinti Tavo ramybę.
Kai esu pavargęs, atgaivink savo meile mane.
Amen.

***
Viešpatie Jėzau,
Padėk man šiąnakt užmigti ir atgauti jėgas.
Padėk man, savo ramybės galia įveikti baimes ir abejones.
Padėk man tikėti, kad Tu esi šalia manęs, kai aš esu silpnas ir vienišas.
Suteik stiprybės ir pasitikėjimo, kai jaučiuosi nejaukiai
savo silpnume ir skausme.
Ačiū Tau už tuos, kuriuos myliu, būk su jais visada.
Ačiū Tau už kitus mano palatos ligonius ir už viską, kuo
dalinamės.
Ačiū Tau už meilę, supratimą ir ligoninės personalo slaugą.
Atiduodu Tau save ir viską, kas man brangu, kad Tu
mane visada globotum.
Amen.

***
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VIEŠPATS – mano Ganytojas, man nieko netrūksta.
Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių vandenų
gano.
Jis atgaivina mano gyvastį, ir veda teisumo takais, kaip
dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau
jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.
Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje,
patepi dosniai mano galvą aliejumi; sklidina mano
taurė!
Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per
visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu
VIEŠPATIES Namuose. (Ps 23)

VIEŠPATIES MALDA
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums
šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet
gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė
ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais.
Amen
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MALDOS UŽ GYDYTOJUS IR
SLAUGYTOJUS
Maloningasis Dieve, kuris pašaukei visą gydytojų ir
slaugos personalą pareigai rūpintis ir gydyti, lydėk juos savo
malone. Palaimink gydytojus, seseles, pagalbinius darbuotojus ir visus, kurie padeda žmonėms pasveikti. Padėk jiems
suprasti, kad Tu esi jų talentų šaltinis ir stiprink juos savo
Šventąja Dvasia.
Amen.
Atgaivink, Viešpatie Jėzau, tuos, kuriuos Tu pašaukei studijuoti ir praktikuoti gydymo meno pagrindus. Stiprink juos
Savo gyvąja Dvasia, kad jų gydymas bei slauga padėtų bendruomenei išlikti sveikai, ir kad Tavo kūrinija Tave garbintų.

MALDA UŽ ŠEIMĄ IR DR AUGUS
Dangiškasis Tėve, aš pavedu Tavo visa apimančiai globai visus, kurie man yra brangūs. Saugok juos nuo blogio ir
pavojaus. Apsaugok juos nuo visų neramumų. Padėk jiems
suprasti, kad Tavo meilė yra stipresnė; dėka Tavo meilės
mes esame vieningi su visais, o ypač su Tavimi.
Brangusis Jėzau, ačiū Tau už brangią dovaną – mano
šeimą ir draugus. Aš prašau Tavęs, palaimink juos, apsaugok juos ir suteik jiems stiprybės kovoti su savo problemomis. Jie mane apsupo savo meile. Apglėbk juos,
Viešpatie, savo meile. Dabar ir per amžius. Amen.
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MALDA UŽ LIGONINĘ
Visagali Dieve, aš prašau palaiminti visus čia dirbančius gydytojus. Duok jiems išminties ir gabumų, užuojautos ir kantrybės, kad sumažintų mano kančią ir padidintų Tavo malonės ir meilės rezultatus.

MALDA PRIEŠ OPER ACIJĄ
O Dangiškasis Tėve, su pasitikėjimu aš pavedu save į
Tavo rankas. Mano silpnumo valandą prižiūrėk ir saugok
mane. Būk su manimi visą šį laiką. Laimink ir vesk visus,
kurie yra atsakingi už mane. Amen.

MALDA PO OPER ACIJOS
Viešpatie, Tu visada mus užjauti ir Tavo gailestingumas yra beribis: aš dėkoju Tau už tai, kad palengvinai
mano skausmą, suteikei man naują viltį pasveikti. Ačiū
Tau, kad manyje pradėjai gerą darbą. Mano kūnas atsigauna ir džiaugiasi Tavo gerumu. Sudėliok mano gyvenimą ir vesk mane, kad visada daryčiau tik tuos darbus,
kurie Tau ir mano artimui yra malonūs. To meldžiu per
Tavo gailestingąją Meilę. Amen.
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MŪSŲ PATARIMAI TAU:
Mano Dieve, dėkoju Tau, kad grąžinai man kūno
sveikatą. Stiprėja ne tik mano kūnas, Tavo malonės dėka
augu tikėjime, viltyje ir meilėje. Padėk man vertinti visus gyvenimo palaiminimus, nešti džiaugsmą ir padėti
kitiems Jėzaus vardu. Amen.

Nemirk anksčiau laiko.

DĖKOJIMO MALDA

Netikėk, kad tavo liga yra nepagydoma.

Viešpatie, šiandien aš jaučiuosi geriau ir esu dėkingas.
Ačiū Tau, kad esi su manimi, kai gydausi ligoninėje, ir
už visus, kurie manimi rūpinasi. Ačiū, kad jiems duodi
išminties, įgūdžių, žinių ir kantrybės, idant galėtų padėti
man vėl pasveikti. Taip pat ačiū Tau už draugus ir šeimą,
kurie prisiminė, padėjo, lankė ir meldėsi. Ačiū už Bažnyčios bendruomenės meilę, kuri meldėsi už mane. Ačiū
Tau Jėzau. Amen.

Pasitikėk gydytoju ir tradicine medicina.

MALDA VAŽIUOJANT NAMO

Neatstumk artimųjų pagalbos ir rūpesčio.

Mielas Jėzau, šiandien gavau gerą žinią: daktaras sakė,
kad galiu važiuoti namo. Ačiū Tau, kad mane saugojai ir
man suteikei drąsos. Ačiū Tau už gyvenimo dovaną. Ačiū
už laiką, per kurį galėjau viską apmąstyti. Padėk man po
visos šios patirties žiūrėti į savo gyvenimą naujomis šviesomis. Amen.

Domėkis savo liga ir išmok gyventi su ja.
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Tikėk Dievą.
Niekados neprarask vilties.

Nekaltink savęs ir kitų dėl ligos.
Priimk naują savo gyvenimo kelią.
Nepasitikėk kiekvienu ekstrasensu ar burtininku.
Nepirk brangių neregistruotų vaistų.

Stiprink morališkai ir dvasiškai kitus sergančiuosius šia
liga.
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