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Należy pouczyć chorych, aby z obrzędu korzystali w stanie łaski uświęcającej. Modlitwę moż-
na też odmawiać prywatnie.

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała:

Pragniemy najpierw uwielbić Cię, Panie, za wszystko, co stało się naszym udziałem w tym
życiu: czy sprawia nam to radość czy smutek. Zdajemy się na Ciebie i mówimy: bądź uwiel-
biony! Żywimy ufność, że Ty wiesz lepiej i że kierujesz w najlepszy z możliwych sposobów
naszym życiem. To, co mamy i z czym się zmagamy, uznajemy za piękny dział, jaki przypadł
nam na tej ziemi. Z wdzięcznością składamy to wszystko w Twe ręce i zdajemy się na Ciebie.

Ty widzisz jednak nasze cierpienie i łzy, nasze zmagania się i zwątpienia. Choć Ci ufamy i to
ufamy bezgranicznie,  to jednak cierpimy. Wejrzyj na tę cząstkę naszego człowieczeństwa,
która cierpi i spraw, abyśmy pełnią naszego jestestwa mogli radować się i chwalić Ciebie.
Dlatego ośmielamy się prosić Twoją wszechmocną Miłość o uzdrowienie:  miłość pragnie
tego, co najlepsze dla drugiej osoby, wszechmoc zaś czyni to możliwym. Sam wiesz Panie, ile
już czasu zmagamy się z przeciwnościami. Ulituj się nad nami i przywróć do zdrowia duszę
i ciało za pośrednictwem znaku, jakim jest Cudowny Medalik.

Cokolwiek rozporządzisz, Panie, dziękujemy za to już teraz. Z Twej ręki nic złego nie może
pochodzić. Jeżeli taka jest Twoja wola, poniesiemy dalej nasze cierpienie, choć stale liczymy
na to, * iż Twoja wspaniałomyślność * okaże się większa * niż nasza ufność w cierpieniu
* złożona w Tobie. Spraw, Panie, aby Twoje stworzenie wielbiło Cię takim, jakim zamierzy-
łeś je stworzyć, a Ty sam będziesz miał z tego chwałę.

Prosimy o to w imię Trójcy Przenajświętszej i przez tajemnicę Twego Wcielenia, w której
stałeś się nam bliski w radościach i cierpieniu oraz za pośrednictwem Najświętszej Maryi
Panny, uzdrowicielki chorych, która oręduje za nami; uzdrów nas, Panie, uzdrów naszych bli-
skich oraz naszych braci i siostry, za którymi Cię dziś prosimy. Amen.

Nałożenie poświęconego Medalika.


