
ODWIEDZANIE CHORYCH 
 

42. Wszyscy chrześcijanie powinni uczestniczyć w troskliwej miłości Chrystusa i Jego Kościoła 
względem chorych. Niech troszczą się o nich według swoich możliwości, odwiedzają ich i uma-
cniają w Panu oraz niech spieszą im z braterską pomocą w potrzebach. 

43. Szczególnie zaś proboszczowie i wszyscy opiekujący się chorymi niech ich krzepią słowami 
wiary, pouczają o znaczeniu ludzkiej choroby w tajemnicy zbawienia. Ponadto niech zachęcają 
ich, aby w świetle wiary łączyli się z Chrystusem cierpiącym, uświęcali swoją chorobę przez mo-
dlitwę i z tej modlitwy czerpali siłą ducha do znoszenia cierpień. 

Powinni się troszczyć, aby stopniowo doprowadzać chorych do pobożnego i częstego uczest-
niczenia w sakramentach pokuty i Eucharystii, zależnie od osobistej sytuacji, a zwłaszcza do 
przyjęcia w stosownym czasie namaszczenia chorych i Wiatyku. 

44. Trzeba przygotować chorych do modlitwy tak indywidualnej, jak i odmawianej wspólnie z 
członkami rodziny lub z tymi, którzy ich pielęgnują. Modlitwa ta powinna być oparta na Piśmie 
św. z którego można czerpać do rozważania teksty wyjaśniające tajemnicę ludzkiej choroby w 
świetle Ewangelii Chrystusa i Jego dzieła zbawienia oraz formuły i akty modlitewne z Psalmów i 
innych Ksiąg. Aby chorym ułatwić taką modlitwę, należy im pomóc wskazując odpowiednie 
teksty. Kapłani powinni chętnie odmawiać takie modlitwy z chorymi, przynajmniej od czasu do 
czasu. 

45. Przy odwiedzaniu chorych kapłan może w braterskiej rozmowie z nimi przygotować wspólną 
modlitwę na wzór krótkiego nabożeństwa słowa Bożego. Z czytaniem słowa Bożego można 
połączyć modlitwę zaczerpniętą z psalmów, z innych formuł lub z litanii. Na końcu udziela się 
choremu błogosławieństwa, ewentualnie z włożeniem rąk. 
 

MODLITWA WSTĘPNA 
 

46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego: 
 
Wszechmogący, wieczny Boże, wiekuiste zbawienie wierzących, wysłuchaj naszych 
próśb za chorego sługę Twojego N., dla którego (chorą służebnicę Twoją N., dla której) 
błagamy o pomoc, aby odzyskał(a) zdrowie i składał(a) Ci dzięki w Twoim Kościele. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

47.  Kapłan czyta perykopę niżej podaną lub inną z liturgii za chorych. 
 
CZYTANIE:         Flp 2:25-30 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. 

Bracia:  

Uznałem za konieczne posłać do Was Epafrodyta, brata, współpracownika i 
współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, 
gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego 
chorobie. 



Rzeczywiście bowiem zachorował, tak iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim 
zmiłował: nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po 
drugim. Przeto tym spieszniej go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go, ponownie się 
uradowali, i ja żebym mniej się martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością. A 
takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy 
życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi 
oddać. 
 
 

LITANIA ZA CHOREGO 
 
48. Kapłan może odmówić z obecnymi litanię za chorego. 
 
Błagajmy Boga za chorego (chorą) N. i za wszystkich, którzy go (ją) leczą i pielęgnują 
mówiąc razem: Wysłuchaj nas, Panie. 
 

K. Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chorego (tę chorą) N.  
L. Wysłuchaj nas, Panie. 
K. Prosimy Cię, abyś mu (jej) dał nowe siły. 
W. Wysłuchaj nas, Panie. 
K. Prosimy Cię, abyś złagodził jego (jej) cierpienia. 
W. Wysłuchaj nas, Panie. 
K. Prosimy Cię, abyś go (ją) uwolnił od grzechów i pokus. 
W.  Wysłuchaj nas, Panie. 
K. Prosimy  Cię,   abyś  wszystkich chorych umocnił swoją łaską.  
W.  Wysłuchaj nas, Panie. 
K. Prosimy Cię, abyś udzielał swojej pomocy wszystkim, którzy im usługują,  
W.  Wysłuchaj nas, Panie. 

 
Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus. 

Wszyscy razem mówią:  Ojcze nasz... 
 
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
 
49. Kapłan błogosławi chorego. Może włożyć rękę na jego głowę. 
 
Niech Bóg Ojciec udzieli ci swojego błogosławieństwa.  
W. Amen. 
Niech Chrystus, Syn Boży, da ci zdrowie ciała i duszy. 
W. Amen. 
Niech Duch Święty oświeci twoje serce i zawsze cię prowadzi. 
W. Amen. 
Wszystkich tutaj obecnych niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch 
Święty. W. Amen. 
 



Albo: 
Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn,  + i Duch Święty. 
W. Amen. 
 

WEZWANIA 
 
Zamiast litanii za chorego kapłan może odmówić z chorym kilka z podanych wezwań. 
 

WIARA 

Wierzę, Panie, wspomóż moje niedowiarstwo (Mk9,24).  

Panie, pomnóż moją wiarę (Łk 17, 5). 

Wierzę, Panie, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego (J 11, 27). 

 

NADZIEJA 

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka (Ps 25, 2). 

Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości (Ps 71, 5). 

Pokładam nadzieję w Panu, dusza  moja  oczekuje Pana (Ps 130, 5.6). 

U Pana jest łaska, u Niego obfite odkupienie (Ps 130, 7). 

W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki (Te Deum). 

 

MIŁOŚĆ 

Miłuję Cię, Panie, mocy moja (Ps 18, 2). 

Jak dobry jest Bóg (Ps 73, 1). 

Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję (J 21, .17). 

Któż nas odłączy  od  miłości  Chrystusa? (Rz 8, 35). 

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mt 6, 12). 

Panie, naucz mnie miłować braci,  abym nie trwał w śmierci (1 J 3, 14). 

 

POKUTA 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie (Łk 15, 21). 

Boże, bądź  miłościw  mnie  grzesznemu (Łk 18, 13). 

Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaz wszystkie  moje przewinienia (Ps51, 11). 

 

 

 



ZGODA Z WOLĄ BOŻĄ  

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi (Mt6, 10). 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego (Łk l, 38). 

Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem (Ps 143, 10). 

Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy (Rz 14, 8). 

 

PRAGNIENIE BOGA 

Tyś jest Panem moim, nie ma  dla  mnie  dobra poza Tobą (Ps 16, 2).  

Do Ciebie mówi serce moje, szukam, o Panie, Twojego oblicza  (Por. Ps 27, 8). 

Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże (Ps 42,2). 

Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego: kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże? (Ps 42, 3). 

Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk (Flp 1:21). 

Pragnę odejść i być z Chrystusem (Flp l:23). 

Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj (Por. Ha 2, 3). 

 

PROŚBY O ZDROWIE 

Jezusie,  Synu Dawida,  zmiłuj  się nade mną (Łk 18, 38). 

Panie, ten, którego miłujesz, jest chory (J H, 3). 

Zmiłuj się, Panie, nade mną, bo żyję w udręce (Ps31, 10). 

Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony Twój sługa (Mt 8, 8). 
 
DZIĘKCZYNIENIE 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach  
(Ps 34, 2). 

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki (Ps 89, 2). 

Błogosławiony Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pociesza nas w każdym naszym  
utrapieniu(2 Kor l, 3—4). 

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła  
(Ps 9, 2). 

 
 
 
 
 
 
 



MODLITWY DLA CHORYCH 
 
51. Następujące modlitwy kapłan może odmówić razem z chorym lub zostawić mu teksty do 
osobistej modlitwy. 

 
Ojcze niebieski, tak nas umiłowałeś, że dla nas zesłałeś Jednorodzonego Syna 

swojego, aby nas zbawił. Udziel mi pomocy, abym naśladował Zbawiciela mojego w 
cierpliwości i dźwigał krzyż choroby z poddaniem się Twojej woli i z korzyścią dla mojej 
duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
 

Panie Jezu, odkupiłeś świat przez doskonałe poddanie się woli Ojca niebieskiego. 
Dzięki Ci składam za Twoją bolesną męką i proszę o pomoc w wiernym wypełnianiu 
świętej woli Bożej. Spraw, abym dźwigał mój krzyż razem z Tobą i zasłużył na udział w 
Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Ojcze niebieski, przez zasługi swojego Syna oczyściłeś nas z grzechu i pozwalasz 
nam dopełniać w naszym ciele to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym dla 
zbawienia naszych współbraci. Przyjmij moje cierpienia i okaż miłosierdzie swoje mnie i 
wszystkim grzesznikom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 
Panie Jezu Chryste, Ty widzisz, że nie umiem cierpliwie znosić swojej choroby. 

Oświeć mnie światłem Ducha Świętego, abym mocno wierzył, że Ty sam cierpisz w 
członkach swojego Kościoła, i abym znosił moją chorobę w zjednoczeniu z Twoją 
bolesną męką. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 
Jezu Chryste, najwyższy i wieczny Kapłanie, codziennie ofiarujesz się w naszych 

kościołach za nasze zbawienie. Chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą, chociaż nie mogę w 
niej uczestniczyć. Przyjmij moje cierpienia i połącz moją ofiarę z Twoją. Spraw, aby 
moja choroba przyniosła pożytek mnie i całemu Kościołowi świętemu. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 

 
Wszechmogący Boże, Twoja Opatrzność czuwa nad całym światem. Wejrzyj na 

mnie i na moją rodzinę, której nie mogę zapewnić środków do życia. Racz mi przywrócić 
upragnione zdrowie i siły, a jeżeli inna jest Twoja wola, udziel mi siły do dźwigania 
krzyża w łączności z moim Zbawicielem, a rodzinę moją wspieraj w ciężkiej doli. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
Dla ciężko chorych: 
 
Panie Jezu, niech moje cierpienia złączone z Twoimi przyczynią się do zbawienia świata. 
Amen. 
 
 
 

Źródło: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, 
Księgarnia św. Jacka, Katowice 1978, s. 29-40 


