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O nasz Panie Jezu
bardzo Cię kochamy!
Odpędź tą pandemię,
bo już dość jej mamy.
Chcemy iść do szkoły,
spotkać się znów razem.
Chcemy znów w Kościele
modlić się wytrwale!
Amen.
………………………………………………………………………………………………………………………
PANIE BOŻE,
Prosimy Ciebie, aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy abyś przywrócił zdrowie zakażonym,
a tych którzy zmarli, przyjął do swojego królestwa.
Amen.
……………………………………………………………………………………………………………………….
O Panie Boże proszę Cię abyś zakończył pandemię.
Abyś pomagał w tym trudnym czasie Lekarzom i całej służbie zdrowia.
Boże miej w opiece chorych.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Panie, mój Jezu miłościwy w koronie cierniowej
Weź proszę pod płaszcz opieki swój naród cały.
Byśmy ten trudny i każdy czas z Twoją pomocą dzielnie przetrwali.
Zaopiekuj się nami w swej Opatrzności Bożej,
Niech Matka Maryja nam dopomoże.
Udziel swej mocy, łaski i siły, byśmy ten straszny wirus przezwyciężyli.
Ześlij nam moc i wiarę w Ciebie, niech szatan nie modli nam oczu w potrzebie.
Niech każdy dzień, słońce, księżyc i gwiazdy na niebie
przypominają nam Chryste, że mamy Ciebie.
Niech każdy oddech, mrugniecie oka będzie sygnałem iż wierzymy w Ciebie
I nie straszna nam żadna trwoga.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Miłosierny Boże, Ty ogarniasz wszechświat cały
Otocz opieką wszystkich chorych, zakażonych tą chorobą
i racz ich uzdrowić, błagamy Cię Panie.
Miłosierny Boże obdarz swoją mocą lekarzy, pielęgniarki, wszystkich wolontariuszy,
obdarz ich potrzebnymi siłami, aby ofiarnie mogli służyć chorym, błagamy Cię Panie.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę Cię Panie Jezu Miłosierny,
pomóż nam wygonić koronawirusa z całego świata.
Abyśmy mogli szczęśliwie wrócić do szkoły i kościoła, a rodzice do pracy.
Może Ty święty Józefie wstawisz się za nami u Jezusa,
Przecież byłeś Jego ojcem na ziemi i poprosisz razem z nami.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Boże, proszę Cię
Żeby na świecie nie było już korona wirusa i nikt nie umierał.
Pozwól mi być zdrową, żebym mogła pomagać innym w potrzebie. Amen.
……………………………………………………………………………..……………………………………………………….
Ojcze nasz, który Jesteś w niebie, proszę cię pomóż mi przetrwać
ten ciężki czas związany z pandemią koronawirusa.
Chroń nas Panie przed zarażeniem, a osoby, które zostały dotknięte tą chorobą,
dodaj siły i otuchy, aby mogli wrócić do zdrowia.
Pamiętaj o osobach, które zmarły z powodu koronawirusa
daj im wieczne odpoczywanie i przyjmij ich do swego Królestwa.
Panie Jezu wspieraj cały medyczny personel,
oraz wszystkich, którzy walczą na pierwszej linii frontu.
Matko Boża miej nas w swojej opiece.
Jezu ufam Tobie.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Jezu w tych trudnych czasach potrzebujemy
Twojej opieki dla nas wszystkich.
Prosimy o ustanie pandemii korona wirusa i o pomoc dla lekarzy, policjantów
i wszystkich którzy potrzebują Twojej opieki.
Duchu Święty prosimy, Twój dar męstwa
aby nigdy nie opuszczał nas podczas tej walki.
Panie prosimy, wysłuchaj nas.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Święty Antoni mój Patronie wspierasz mnie,
opiekujesz się mną i zawsze mogę na ciebie liczyć.
Proszę Cię o wsparcie swoją modlitwą u Pana Boga
o zaprzestanie pandemii koronawirusa, na całym świecie.
I ja proszę o dalszą opiekę dla mnie i moich najbliższych,
żeby chorobą nas nie dotknęła. Amen.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dziękuję Boże za Twą opiekę nad moją rodziną, szkołą i przyjaciółmi.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Jezu pomóż nam wytrwać w tych trudnych czasach.
Prosimy Cię o zdrowie dla wszystkich ludzi na świecie.
Abyśmy uodpornili się na wszelkie choroby naszej cywilizacji.
W intencji wszystkich chorych i na kwarantannie
Prosimy Cię modlitwą „Ojcze nasz”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Boże pomóż wszystkim przetrwać ten trudny czas pandemii.
Pomóż szczególnie ludziom, którzy zachorowali
by mieli siłę wyzdrowieć, a ich rodzinom siłę by przetrwali tę próbę.
Opiekuj się lekarzami, by niosąc pomoc innym nie zarazili siebie i swoich bliskich. Najbardziej proszę Cię
o opiekę nad moja rodziną.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Jezu spraw by świat był taki jak kiedyś.
Pokonaj tego wirusa daj nam siłę w ciężkich czasach,
dodaj nam ochoty do życia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Jezu proszę Cię, aby epidemia koronawirusa jak najszybciej ustąpiła.
Spraw aby udało się opanować pandemię.
Proszę Cię uchroń nas wszystkich, oraz cała moją rodzinę od tej epidemii.
Wspieraj przede wszystkim tych ,którzy mają największą styczność z tą chorobą
czyli lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny.
Błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu Ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Ojcze Nasz opiekuj się nami. Amen.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miłosierny Jezu bardzo Cię proszę o pomoc w ustąpieniu epidemii,
która zabrała z tej ziemi już niejedno istnienie.
Uwolnij nas od chorób i strachu, który nam towarzyszy....
strach o najbliższych; o koleżanki/kolegów; nauczycieli; o ludzi na całym na świecie.
Daj siłę i energię lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim ludziom,
którzy tak ofiarnie pomagają w walce z epidemią.
Pomóż nam w walce z tak potężną pandemią i umacniaj nas w swojej wierze.
Rozgrzej nasze serca miłością do Ciebie i uwolnij nas od złego. Amen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Módlmy się o wygaśnięcie epidemii i błagamy Wszechmogącego Boga
za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa
i czuwał nad nami każdego dnia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Jezu pragnę by ta cała sytuacja z koronawirusem się skończyła,
bardzo tęsknię za kolegami, za paniami - ogólnie za wyjściem do szkoły.
Nie sądziłem że teraz gdy siedzę w domu i uczę się online
docenię to jak dobrze jest wyjść i zobaczyć się z rówieśnikami.
Mam nadzieję i pragnę z całego serca się już ze wszystkimi spotkać,
zobaczyć i porozmawiać.
Życzę wszystkim zdrowia. Amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Panie Jezu.
Czy zesłałeś nam pandemię koronawirusa ,
po to abyśmy nauczyli się szanować dobra,
które od Ciebie dostaliśmy?
Ty najlepiej wiesz czym jest cierpienie,
prosimy Cię, ochroń nas przed skutkami pandemii.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Jezu chcę być lepszą osobą,
a przez to wspierać innych w tych trudnych czasach,
zwłaszcza moją rodzinę, za którą Ci dziękuję.
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………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę Cię Panie Jezu, pomóż mi wytrwać oraz innym ludziom,
w trudnej walce z epidemią.
Uchroń nas przed chorobą i dopomóż w ustaniu pandemii koronawirusa .
Spójrz łaskawym okiem na minie i moich braci
okaż nam miłosierdzie i odsuń od nas epidemie. Amen.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dzięki Ci Boże, że się o mnie troszczysz.
Daj mi siłę i zdrowie w tych trudnych momentach.
Pomóż nam zwyciężyć tą nierówną walkę.
Boże daj nam siłę aby przetrwać te trudne chwile.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Panie Boże, bardzo Cię prosimy, dopomóż nam pokonać koronawirusa
i niech osoby zarażone wyzdrowieją.
Pomagaj nam w walce ze złą chorobą
dodawaj nam sił abyśmy się mogli wzajemnie wspierać
w tym trudnym dla nas czasie.
Spraw, abyśmy jak najszybciej stworzyli skuteczną szczepionkę,
która zniszczy wirusa raz na zawszę.
………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Jezu prosimy Cię, aby wirus się szybko zakończył.
Prosimy w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb,
które pomagają w tej walce.
Panie daj im siłę, zdrowie, wytrwałość
w walce z tym niewidzialnym wrogiem.
Panie Jezu pomóż nam pokonać zarazę i spraw,
abyśmy mogli normalnie funkcjonować.
By choroba oszczędziła nasze rodziny, naszych bliskich
i całe nasze społeczeństwo, które dotknęła pandemia.
Matko Boża chroń nas i opiekuj się nami
i prowadź nas w miłości do Twego Syna.
Amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Boże proszę abyś chronił nas wszystkich podczas trwania epidemii.
Żeby ludzie nie umierali przez korona wirusa .
Proszę także o to by pandemia nie dotknęła nas duchowo,
ludzie skupiają się na ochronie,
robieniu dużych zakupów, a nie na rozmowie z Tobą.
Będę się codziennie modlić, by to wszystko się już skończyło.
Amen.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Jezu bardzo Cię proszę,
aby dzięki Twej łasce korona wirus nie wszedł do naszego domu,
do mieszkań naszej rodziny oraz domów na całym świecie.
Oddal to niebezpieczeństwo grożące nam w każdej chwili.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Jezu Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi
zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła.
Okaż nam Twoje Miłosierne Oblicze
i wybaw nas od zła w Twojej wielkiej Miłości.
Prosimy Cię przez wstawiennictwo Maryi,
Twojej i naszej Matki.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Matko Boża i nasza Mamo broń nas przed złem,
które rozprzestrzenia się po całym świecie
i pomóż nam wrócić do Twojego Syna,
abyśmy Go na nowo przyjęli do naszych rodzin.
Ojcze, my wszyscy prosimy żeby ta okropna epidemia odeszła.
Modlimy się codziennie i prosimy o wysłuchanie naszych próśb.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Boże, który mieszkasz w niebie
Ręce dziś składam do modlitwy
I bardzo dziś proszę Ciebie….
Abyśmy mogli znowu
wrócić do normalności
do pracy, do szkoły, do kościoła
do zwykłej codzienności
Aby ludzie już więcej nie chorowali
I nawzajem siebie nie zarażali
Byśmy mogli znowu spotkać
się z naszymi dziadkami
grać w gumę , piłkę
z naszymi kolegami
A na koniec jak Będziesz patrzył na ziemię
Pomóż lekarzom, medykom ,mojemu tacie
O to dziś w tej modlitwie bardzo proszę Ciebie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Panie Boże Wszechmogący proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny.
W tym trudnym czasie wspomóż nas Swoją łaską i uzdrowieniem.
Wspomóż nas w dążeniu codziennych trudów .
Abyśmy szybko i wszyscy wrócili w mury szkolne .
Ojcze nasz który jesteś w niebie ..... amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Boże.
Bardzo Cię proszę w modlitwie za nas ludzi w tych ciężkich i trudnych czasach.
Oddal od nas tą chorobę. Pomóż Medykom by wytrwali w swej misji pomagania chorym.
Miej nas w opiece! Bardzo Cię proszę!
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Panie Jezu przemierzałeś miasta i wsie uzdrawiając wszystkich potrzebujących.
Przyjdź nam teraz z pomocą.
Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu korona wirusa,
Abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej Miłości.
.....................................................................................................................................................
Czas, w którym jesteśmy tak daleko od siebie
zbliża nas do modlitwy.
Proszę o zdrowie dla tych, którzy są w domu i dla tych, którzy pomagają.
Uzdrów nas Panie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do Ciebie Boże rączki podnoszę
o zdrowie mamy, taty, siostry, całej rodziny
i wszystkich ludzie chorych i zagrożonych na wirusa proszę.
Proszę także niech mnie od złego na każdym kroku Anioły strzegą.
Ty Aniołku mały strzeż mnie dzionek cały.
Kochany Boże pomimo tego że to MY LUDZIE winni jesteśmy całej tej tragediidlatego, że nie szanujemy Ziemi, Ludzi Zwierząt i wywoływaliśmy wirusa.
Proszę zlituj sie nad nami grzesznymi i spraw by to wszystko sie skończyło.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jezu Chryste ulecz tych, którzy są chorzy z powodu tego wirusa.
Niech odzyskają siłę i zdrowie dzięki opiece medycznej.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Boże Ojcze Wszechmogący, w tych ciężkich czasach dziękuję Ci za zdrowie,
rodzinę i wszelkie dary.
Proszę Cię o dalsze łaski, przede wszystkim zdrowia, nie tylko dla mnie i mojej rodziny,
ale także dla ludzi na całym świecie.
Proszę o pogodę ducha oraz wytrwałość w wierze do Ciebie Panie.
Niechaj ludzie wszystkich kontynentów poprzez wiarę w Ciebie i nadzieję,
przebrną przez ten ciężki czas umocnieni w wierze.
Uchroń ludzi przed utratą zdrowie i życia, ale także pracy.
Amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jezu proszę o to, aby pandemia, która dotarła na ten świat
jak najszybciej się skończyła.
Zmarło już wielu dobrych ludzi.
Pragnę, abyś pomógł innym w tym trudnym czasie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miłosierny Boże miej nas w twej opiece i strzeż nas w czasie epidemii.
Spraw, aby szybko ustąpiła.
Miej również w swej opiece służbę zdrowia i wszystkich zarażonych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Św. Rochu patronie epidemii i chorób zaraźliwych,
prosimy przez Twoje wstawiennictwo o siłę i wytrwałość dla wszystkich,
którzy muszą mierzyć się z cierpieniem i bólem podczas choroby i trwającej epidemii.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Boże proszę Cię, aby pandemia jak najszybciej się skończyła,
żeby ofiary wirusa były pod Twoją opieką.
Proszę Cię o siłę dla ludzi i wytrwałość.
Proszę, aby ludzie chorzy wyzdrowieli i nadal mogli się cieszyć życiem, które im dałeś.
Proszę Cię więc o zdrowie dla wszystkich ludzi,
a w szczególności dla dzieci i ich rodziców oraz mojej rodziny. Amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Panie Jezu Miłosierny dziękuję Ci za zdrowie moje i mojej rodziny,
za naukę w domu choć tak się nie chce.
Proszę Cię o ochotę do nauki, zdyscyplinowania i o ustrzeżenie od epidemii.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Jezu kochany.
Proszę Cię bardzo, aby epidemia, która nas nastała szybko się zakończyła.
Abym mogła nadal służyć i przyjmować Komunie Świętą.
Otocz nas Swoją opieką. Amen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Boże proszę Cię o łaskę i zdrowie dla mojej rodziny i wszystkich ludzi na ziemi,
aby korona wirus nie robił już więcej krzywdy i zmartwień na ziemi.
Proszę Cię o siłę, wytrwałość i miłość dla wszystkich ludzi,
a szczególnie dotkniętych już tym wirusem. Amen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Boże Jesteś Wszechmogącym Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Proszę cie z całego serca, aby sytuacja w naszym kraju (w Polsce) się zmieniła,
abyśmy mogli wrócić do normalnego życia,
abym mogła wrócić do szkoły, do przyjaciół, a nie sama siedzieć w domu,
abym po prostu mogła jechać z mamą na zakupy.
Aby świat wyglądał tak jak zawsze, a nie tak jak teraz izolujemy się, bo się boimy, dbając o swoje życie i najbliższych.
Chciałabym spotkać się z Babciami tak jak kiedyś, bez maseczek.
Panie Jezu proszę pomóż mi i nam wszystkim, abyśmy tą całą pandemię przetrwali
i przez to stali się lepszymi ludźmi. Proszę Cię z całego serca.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Boże daj mi siłę, abym przetrwała w zdrowiu te ciężkie czasy.
Daj nadzieję i wiarę, że ta epidemia zniknie.
Obdarz nasz czasy pokojem, abyśmy mogli już normalnie funkcjonować.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Panie Jezu, lekarzu nasz!
Uchroń nas wszystkich od Covidkorony.
Niech ta zaraza odejdzie w niepamięć,
byśmy wszyscy mogli wrócić do normalnego życia,
Do szkół, pracy, przyjaciół, nauczycieli, kapłanów .
Pomóż nam w chwilach bezradności i bezsilności.
Otaczaj opieką tych, którzy stoją na straży naszego zdrowia,
często ryzykując swoje.
Niech dobry Bóg spojrzy na nas łaskawie
i zachowa od złego.
A my postaramy się z całych sił, wyciągnąć wnioski
z tej całej sytuacji
i być jeszcze lepszymi Twoimi uczniami, niż wcześniej
Amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jezu Miłosierny ufam Tobie , a zarazem proszę Cię
ochraniaj mnie i moją rodzinę przed zarażeniem Koronawirusem.
Proszę Cię również dodaj mi sił, abym ten trudny czas przeżyła w zgodzie z sobą.
Ojcze nasz , któryś jest w niebie , święcie imię Twoje , przyjdź królestwo Twoje ,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj ,
i odpuść nam nasze winy , jako i my odpuszczamy naszym winowajcom ,
i nie wódź nas na pokuszenie , ale nas zabaw ode złego. Amen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Panie Boże
Usłysz nasze prośby.
Oddal od nas chorobę.
Oddal od nas niemoc.
Oddal od nas strach.
Oddal od nas smutek.
Panie Boże.
Kiedy cały świat pogrążony jest w pandemii:
uzdrów chorych,
ulżyj cierpiącym,
daj radość życia tym co wyzdrowieli.
Daj też siły tym ,co narażają swoje zdrowie, aby pomóc innym.
Daj wytchnienie lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim tym co opiekują się chorymi.
Amen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Panie Jezu prosimy Cię o opiekę nad nami w tym trudnym czasie.
Prosimy o twoją boską łaskę, abyśmy lekko przeżyli tego wirusa.
Wszyscy módlmy się za siebie nawzajem,
Zaś za wszystkich chorych i odizolowanych módlmy się dziesiątką różańca.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dobry Jezu
przychodzimy do Ciebie prosząc o stawiennictwo u Twojego Ojca
o szybkie zakończenie epidemii w Polsce i na świecie.
Błogosław Panie Jezu Chorym i cierpiącym,
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
i pociesz ich rodziny.
Pomóż nam zrozumieć to co dzieje się dziś na świecie.
Wierzę, że za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
JEZU UFAMY TOBIE.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Boże Ojcze, który Jesteś w niebie, moją modlitwę wysyłam do Ciebie.
Chroń nas i wspieraj w tych trudnych czasach,
by zdrowa była moja rodzina i moja klasa.
By wszyscy wspólnie się wspierali i tej chorobie się nie dali.
I chociaż nie możemy się spotkać w świątyni, niech każdy swa modlitwę czyni.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Boże wiem, że czynisz cuda, ale nie chcę cię prosić o wiele
chciałabym , by ludzie już nie zachorowywali na tego wirusa.
Wiem, że jesteś i zawsze pomożesz w trudnej sprawie chroń wszystkich ludzi,
by nie umierali - nie potrafię patrzyć na czyjąś śmierć.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę Cię Panie Jezu o ustanie epidemii Koronawirusa.
Niech wszyscy co umarli z tego powodu mieszkali razem z Tobą w niebie.
Chorzy niech wyzdrowieją, a zdrowych trzymaj z dala od niego.
Oby nigdy więcej się nic takiego nie powtórzyło.
Chroń nas od złego i nie pozwól żeby ludzie cierpieli skutkiem chorób.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Boże, uratuj nas.
Uratuj ludzi cierpiących, chorych oraz daj siły lekarzom i pielęgniarkom.
Pozwól nam Panie prowadzić normalne życie.
Uratuj nas od pandemii. Amen
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękuję Ci Boże za to, że mnie chronisz w tej pandemii.
Będę się modlił rano i wieczorem.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Boże, proszę Cię o to by ten wirus się skończył,
ponieważ nie chcę by ludzie cierpieli i tracili swoich bliskich.
Proszę Cię również by szczepionka została wynaleziona,
a lekarze mieli o wiele więcej sprzętu
takiego jak rękawiczki i maseczki by mogli dalej pomagać.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Panie Jezu proszę cię o zatrzymanie pandemii
I o ocalenie wszystkich ludzi świata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Bożę, Ojcze nasz wszystkich ludzi prosimy cię o ustanie pandemii koronawirusa.
Pomoc Twoja Boże jest dla nas bardzo ważna.
Prosimy Cię Panie o wytrwałość ludzi
którzy walczą z tym wirusem i dbają o nasze zdrowie.
Pomoc Boża niech zawszę będzie z nami. Amen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Panie Boże prosimy Cię pomóż nam w tych ciężkich chwilach.
Wygoń ze świata, tą straszną epidemię
I spraw, żebyśmy mogli razem znowu spotykać się w kościele.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jezu Chryste, kiedy żyłeś na ziemi wędrowałeś przez miasta i wsie.
Leczyłeś wtedy wszystkie choroby i pomagałeś w ludzkich słabościach.
Na Twoje słowo chorzy odzyskiwali zdrowie ciała i duszy.
Prosimy…
Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie wirusa,
abyśmy mogli doświadczyć Twojej uzdrawiającej Miłości.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Panie Boże proszę cię aby coronawirus się skończył dla wszystkich szczęśliwie
i żeby już nikt więcej nie umarł .
Proszę cię także aby wszyscy ludzie byli bezpieczni,
wiem że się postarasz o to aby większość przeżyła
ponieważ nigdy nie dałeś w siebie z wątpić i teraz także na pewno nie dasz.
Amen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kyrie, elejson, Chryste, usłysz nas,
Ojcze z nieba, Boże, Synu Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże,
Matko jedyna,
Matko najcudowniejsza,
Matko sprawiedliwa,
Panno najwierniejsza,
Źródło mądrości,
Różo bez kolcy ,
Domie nasz najdroższy,
Bramo najjaśniejsza,
Pocieszycielko nasza,
Królowo Matko,
Królowo Najpiękniejsza,
Królowo Jedyna...
Módl się za nami,
Uwolnij nas od złego, pociesz strapionych I daj nam siłę do dalszej walki. Amen.
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PIERWSZA I OSTATNIA MODLITWA, to modlitwa drugoklasistów…
Nie mieli jej zadanej, a napisali.
DZIĘKUJĘ IM SZCZEGÓLNIE.
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