Hálaadó ima
Uram, Istenem! Minden jótettedért, amit egész
életemben bőkezűen kaptam tőled, hálát adok neked. Hálát
adok azért, hogy életre szólítottál. Hálát adok azért, hogy
képmásodra teremtettél. Hálát adok azért, hogy a
keresztségben gyermekeddé fogadtál, és a szent hitben a
mai napig megtartottál. Hálát adok azért, hogy a
bérmálásban megerősítettél, és lelkileg nagykorúvá tettél.
Hálát adok azért, hogy szent Fiad a mi Megváltónk és
útmutatónk lett. Hálát adok betegségemért, mert tudom,
hogy azt is szereteted küldte, hogy komolyabbá tégy és
növeld érdemeimet. Hálát adok azért, hogy a betegek
szentségében maga Jézus, a legfőbb Orvos jön el a betegek
ágyához.
Hálát
adok
orvosaimért,
ápolóimért,
látogatóimért,
mindazokért,
akik
munkájukkal,
szeretetükkel enyhítik betegségem súlyát. Hálát adok azért,
hogy a fájdalmas Szűzanya, az összes szentek és angyalok
közbenjárnak értem, hogy betegségem testemnek javára,
lelkemnek üdvére szolgáljon, s ha akaratod úgy rendeli,
segítenek abban, hogy közéjük jussak. Mindezekért és
minden el nem mondott testi-lelki javaimért hálát adok
isteni Fölségednek, a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus által.
Ámen.

„Betegágyához segítséget hoz az Úr,
fekvőhelyét kényelmesre cseréli.
Így szólok: Uram, könyörülj rajtam,
gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!"
(Zsolt. 41,4-5)

„Krisztus szenved érettünk: magára vette az emberek
szenvedését és megszabadítja őket attól. Krisztus szenved
velünk, felkínálva a lehetőségét annak, hogy megosszuk
Vele szenvedéseinket. Az az emberi szenvedés, amely
Krisztus szenvedésével egyesül, az üdvösség eszközévé
válik. Ezért mondhatja a hivő Szent Pállal együtt: ”Most
pedig örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben
azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének, az
Egyháznak javára” (Kol 1,24). A hittel elfogadott
szenvedés az Úr megváltói szenvedésének misztériumába
vezető kapu. Olyan szenvedés, mely már nem veszi el sem
a békét, sem a boldogságot, mert a feltámadás ragyogó
fényessége járja át.”
(Részlet II. János Pál pápa a Betegek XII.
Világnapjára írt üzenetéből; 2004. február 11.)

Ki részesülhet benne?
Betegek szentségének felvétele
A Betegek Világnapjának (febr. 11.) közelségében
közösségünkben is lehetőség nyílik arra, hogy felvehesse a
betegek szentségét. Reméljük, ez a kis ismertető segítséget
nyújt ebben Önnek.
Mit olvasunk a Szentírásban?
„Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok
ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget
meggyógyítottak.” (Mk 6,12-13)
„Beteg valamelyitek? Hívassa el az Egyház
elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg
olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a
betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket
követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)
„Örömmel szenvedek értetek, és testemben
kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének,
az Egyháznak javára.” (Kol 1,24)
„Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk néked,
mert nekünk adtad Fiadat, Jézust, Urunkat és testvérünket.
Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst,
nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett.”
(VII.C. Eukarisztikus ima)

Minden katolikus, megkeresztelt ember, aki
 súlyos betegségben van
 állapotszerűen beteg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)
 műtét előtt áll
 idősebbek, akik úgy érzik, folyamatosan gyengülnek,
idősödésüket teherként élik át
 már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége
súlyosbodott
 ha szükséges (pl. súlyos bűn), előtte meggyónt
Hogyan történik a szentségfelvétel?
Szentmise keretében vagy a betegágynál, a pap megszentelt
olajjal keresztet rajzol a beteg homlokára és mindkét
kezére, miközben ezt mondja:
E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint
segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével! Ámen.
Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és
erősítsen meg jóságosan! Ámen.
Mi a szentség hatása?
Testi-lelki enyhülést ad: erősíti bizalmamat a Mindenható
Istenben, segít szembeszállni a kísértésekkel és a
félelemmel. Ha lelkemnek üdvösségére válik, visszaadhatja
egészségemet. Bűneim maradékától is megtisztít,
bűnbánatomat teljessé teszi.

