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Gyógyító örömhír 
– betétlap lelkészeknek

12. oldal

1. Haldoklónál a hármas számú tételek javasoltak.
2. A responzórikus tételek javasoltak, de elhagyhatóak.
3. Amennyiben a beteg nincsen eszméleténél vagy nem tud 

kommunikálni, úgy a gyónási részt átugorva a zsoltárhoz 
ugorhatunk (14.o.).

13. oldal

A gyónó imádság előtt ténylegesen tartsunk csendet.

14. oldal

Az áldást felemelt kézzel mondjuk.

16. oldal (Olvasmány)

1. A helyzetnek, vagy a személynek megfelelően választható  
más olvasmány is a felsoroltakon kívül.
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2. Sok esetben nem egyedül vagyunk a betegágy mellett, 
hanem valamelyik hozzátartozó, vagy rokon hívására 
megyünk, aki jelen van, jelen marad a liturgia alatt. Fel-
olvasásra meg lehet kérni a jelenlévő(k) közül valaki(ke)t. 

18. oldal (Igehirdetés)

1. Akár az olvasmányok, akár más szabadon választott tex-
tus alapján lehet igét hirdetni. De nyugodtan lehet 
sermo-t is mondani a gyógyító Krisztusról.

2. Az úrvacsorai közösség (amennyiben lehetséges az úr-
vacsoravétel) és a gyógyítás szolgálata is jelenjen meg 
az igehirdetésben.

3. Az igehirdetés terjedelme legyen tekintettel a beteg 
 állapotára.

4. Az igehirdetést követő ima legyen rövid, és vigye Isten 
színe elé az igehirdetésben elhangzottakat.

19. oldal

1. Ha a beteg nincsen eszméleténél, az olajjal való megke-
nést  akkor is el lehet végezni, hiszen az állapot a közben-
járást és a Krisztus gyógyító szeretetét nem akadályozza.
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2. Az közbenjáró ima a körülményeknek megfelelően vál-
toztatható. Ha van lehetőség, a Liturgus1 és 2. lehet rokon  
vagy hozzátartozó, vagy a beteg ápolója, gondozója.

20. oldal

A keresztségről szóló imaszakasznál fi gyeljünk arra, hogy 
a beteg meg van-e keresztelve. Ha nincsen, akkor ez 
a rész elhagyható.

21. oldal

1. Az olajat felemelt kézzel áldjuk meg.
2. Amennyiben lehetséges kézrátétel legyen valóban kéz-

rátétel.
3. A lelkész az olajjal a kereszt jelét rajzolja az gyógyulást 

kérő homlokára, és úgy mondja:Fogadd ezt az olajat + 
mint a bűnbocsánat és gyógyulás jelét Jézus Krisztusban. 
Ámen.

22. oldal

1. Amennyiben nem lehetséges az úrvacsoravétel, úgy Mi-
atyánkkal és áldással be lehet fejezni a liturgiát.

2. A Pax-nál ténylegesen fogjunk kezet, amennyiben lehet-
séges.


