MODLITWA O WSTAWIENNICTWO
W CZASIE PANDEMII
O Maryjo,
Ty jako znak zbawienia i nadziei zawsze
rozjaśniasz naszą ścieżkę życia.
Tobie powierzamy siebie samych
oraz z drowie chorych,
którzy ze swym krzyżem biorą udział
w bólu Jezusa
pozostając niezachwianymi w wierze.
O kochająca Matko,
Ty wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni,
że jak w Kanie Galilejskiej,
dostrzegasz nasze potrzeby.
Wstawiaj się za nami
ze swoim Synem Jezusem,
Boskim Lekarzem,
za tymi, którzy zachorowali,
za tymi, którzy są bezbronni,
i za tymi, którzy umarli.
Wstawiaj się także za osobami zajmującymi się
ochroną zdrowia i sprawującymi troskę
o bezpieczeństwo innych osób
a szczególnie za tymi,
którzy opiekują się chorymi
i szukając lekarstwa.
Pomóż nam, o Matko Boskiej Miłości,
dostosować się do woli Ojca
i czynić tak, jak nam powiedział Jezus,
który wziął na siebie nasze
cierpienia i nosi nasze smutki,
aby nas poprowadzić przez Krzyż,
ku chwale Zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
Amen.
Starożytny fresk Madonna del Soccorso (Matki Bożej Nieustającej Pomocy)
w Bazylice św. Piotra został odrestałrowany przy wsparciu Rycerzy Kolumba w Roku Wiary (2012–2013).
Zdjęcie dzięki uprzejmości Fabbrica di San Pietro / M. Falcioni.

Na podstawie modlitwy Papieża Franciszka

RYCERZE KOLUMBA

MODLITWA W CZASIE PADEMII KORONOWIRUSA
Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie „lecząc wszystkie choroby
i wszystkie słabości”. Na twój rozkaz, chorzy odzyskiwali zdrowie.
Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie
koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej miłości.
Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu wirusa.
Niech odzyskają swoją siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej.
Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę między ludźmi i sprawia,
że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem.
Uzdrów nas z naszej dumy mogącej prowadzić do bagatelizowania choroby,
której skutki nie znają granic.
Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich,
bądź przy nas w czasach niepewności i smutku.
Bądź z tymi, którzy zmarli z powodu wirusa.
Niech odpoczywają z Tobą w Twoim wiecznym pokoju.
Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają.
Strzeż ich przed chorobą i przed rozpaczą. Niech doświadczą Twojego pokoju.
Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym
i z tymi, którzy prowadzą badania nad znalezieniem lekarstwa.
Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych
i narażają swoje życie. Napełnij ich Twoim pokojem i chroń ich.
Bądź z przywódcami wszystkich narodów.
Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską
zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć.
Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania,
które pomogą nam przygotować się na przyszłe epidemie lub zapobiec im.
Niech wspólnie pracując osiągną cel i doświadczą Twojego pokoju.
Jezu Chryste, pozostań z nami gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą,
pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych.
Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy je opłakujemy.
Pomóż nam wytrwać i być przygotowanym,
a nasz niepokój zastąp swoim pokojem.
Jezu Chryste, uzdrów nas.
(Kerry Weber - zastępczyni redaktora naczelnego jezuickiego magazynu America)

