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„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa
miłość łaskawa, współczująca,
wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym
wyżynom świętości Boga.”

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
W tych trudnych chwilach proszę Wszystkich o modlitwę. Duchowo możemy
wspierać tych, którzy potrzebują i liczą na naszą modlitwę.
Módlmy się o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich. Prośmy w intencji
lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu
zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, aby Pan wspierał ich działania
i błogosławił im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Módlmy się o
wygaśnięcie epidemii i błagajmy wszechmogącego Boga za całą naszą
wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał
nad nami każdego dnia.

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
O Maryjo,
Ty zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,
trwając mocna w wierze.
Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego,
wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz
aby tak jak Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto
po tej chwili próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości,
byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści
by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania.
Amen.
Pod Twoją obronę…

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

