
MODLITWA 
JEST SZKOŁĄ NADZIEI

Modlitwy na trudny czas epidemii

2020



Św. Jan Paweł II zachęcał nas: 
Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość 
życia. Musicie przestać się bać, odzyskać ducha nadziei i ufności. 

Epidemia i niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem to 
dla nas wszystkich trudny okres. Dlatego trzeba się modlić za 
chorych, za tych, którzy się boją, za lekarzy i pielęgniarki. 

Tutaj znajdziecie proponowane teksty modlitw, które pomogą 
przetrwać te trudne chwile.

Suplikacje 

Święty Boże!  
Święty mocny!  
Święty a nieśmiertelny!  
Zmiłuj się nad nami! (3 razy) 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny  
Wybaw nas, Panie! (3 razy)  
Od nagłej i niespodziewanej śmierci  
Zachowaj nas, Panie! (3 razy)   
My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy,   
Wysłuchaj nas, Panie! (3 razy)  

Matko, uproś
Matko, ubłagaj,
O Matko, Matko Boska,
Przyczyń się za nami.

Psalm 91 – O Bożej opiece 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu  
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,  
Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,  
Boże mój, któremu ufam”.  
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego 
i od słowa niosącego zgubę.  
Okryje cię swoimi piórami,  
pod Jego skrzydła się schronisz;  
wierność Jego jest puklerzem i tarczą. 
Nie ulękniesz się strachu nocnego 
ani strzały za dnia lecącej,  



Ani zarazy skradającej się w mroku, 
ani moru niszczącego w południe. 
A choćby tysiąc padło u boku twego 
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, 
ciebie to nie spotka.  
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma  
zapłatę daną grzesznikom.  
Bo Pan jest twoją ucieczką,  
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.  
Nie przystąpi do ciebie niedola,  
a cios nie dosięgnie twojego namiotu, 
Bo rozkazał swoim aniołom,  
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
Będą cię nosili na rękach,  
abyś stopy nie uraziło kamień.  
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 
a lwa i smoka podepczesz.  
„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, 
osłonię go, bo poznał moje imię.  
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
i będę z nim w utrapieniu,  
wyzwolę go i sławą obdarzę.  
Nasycę go długim życiem  
i ukażę mu moje zbawienie”.  
Chwała Ojcuj Synowi,  
i Duchowi świętemu.  
Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa do św. Józefa, orędownika we wszelkich 
potrzebach i uciskach 

Chwalebny św. Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czu- 
waj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu 
do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby du-
chowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego 
Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzo- 
ny najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawien- 
nictwo sprawę, którą Tobie polecam. Niech jej skutek będzie na 
chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen. 

Modlitwa do św. Łukasza, patrona służby zdrowia

Święty Łukaszu, zanim stałeś się uczniem Chrystusa i autorem 
Jego Ewangelii, byłeś lekarzem. Miej w opiece całą służbę zdro- 
wia i wypraszaj u dobrego Boga błogosławieństwo, pomoc i opie- 
kę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, których po- 
wołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom 
i bólowi oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu 
choroby i cierpienia. Niech dobry Bóg obdarza wszystkich 
pracowników służby zdrowia tymi łaskami, których najbardziej 
potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje, byli współczujący 
i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali, aby opiekowali 
się chorymi z poświęceniem i miłością, dostrzegając w każdym 
z nich cierpiącego Chrystusa. Spraw, aby swoją troskliwością 
i serdecznością budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – módl się za nami! 

Amen! 



Modlitwa za chorego do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na 
ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także 
chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie... 
(wymienić). Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie 
odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej 
dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. 
Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy 
Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak 
Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż, 
o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał 
się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj 
mu cierpliwość, broń od rozpaczy Matko, Ty jesteś tak potężna, 
możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas 
uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. 
Amen. 

Modlitwa do św. Rocha

Wszechmogący i wieczny Boże! Któryś dla zasług przebłogo- 
sławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych 
morową zarazę łaskawie oddalić raczył! Daj ludowi Twemu o od- 
dalenie takowegoż powietrza do Twojej się dobroci uciekają- 
cemu, aby za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego od 
tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg 
na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa do św. Rity

Święta Rito, patronko spraw trudnych, orędowniczko w sytu- 
acjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła nasze- 
go, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko 
chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, 
ukochana oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem 
z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem 
błagam, módl się za mną o uległość woli Bożej we wszystkich 
przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o świę- 
ta Rito, i spraw, abym doznał/a skutków Twej opieki, by mo- 
dlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi 
wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego 
nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić). I to spraw, 
abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła/mógł 
dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować, i wiecznie cieszyć się 
towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.  

Modlitwa papieża Franciszka 

O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze jako znak zba- 
wienia 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 w Kanie Galilejskiej mogły 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 do Św. Szymona z Lipnicy

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. 
Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas 
nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził 
nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci 
mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga 
w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego 
stworzenia na wieki wieków. Amen. 

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – 
módl się za nami.

Modlitwa 

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, pociesz ich rodziny. Wspie- 
raj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i bło- 
gosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, 
lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji 
ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam poko- 
ju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź 
nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, męczenniku – módl się za nami.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który 
z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz 
i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie 
niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają 

się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas 
od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, 
daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom 
i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas 
w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię pro- 
simy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na 
wieki. Amen. 

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei – 
módl się za nami!.

Modlitwa ze  św. Janem Pawłem II

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła 
ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu 
miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II:

Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego 
człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pande- 
mia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby 
chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. 

Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości 
przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego 
domu.  Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzial- 
ności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograni- 
czeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyś- 
my trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, 
który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. 

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, któ- 
rych zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwiel- 
bieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również 
z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. 



Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania 
Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci – 

módlcie się za nami. 
Amen.

Koronka do Bożego Miłosierdzia 
Suplikacje

Nowenna do św. Andrzeja Boboli ustanie 
pandemii

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, że od młodości poświęciwszy się na Jego służbę, 
całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia 
i słowem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią 
męczeńską zakończyłeś swój żywot wśród najsroższych katuszy: 
błagamy Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu 
pałałeś, wyjednaj nam łaskę, tak bardzo przez nas upragnioną, 
mianowicie oddal od nas pandemię korna wirusa, a przede 
wszystkim, abyśmy żyli i umierali,  w zjednoczeniu z Sercem 
Jezusa i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Panno Najświętsza, którą święty Andrzej szczególniejszą czcią 
otaczał i kult Twój szerzył jako kierownik Sodalicji Mariańskich, 
wyjednaj przez jego zasługi upragnioną łaskę oddal od nas pan- 
demię korna wirusa, abyśmy mogli, okazując Ci taką miłość, jaką 
on ku Tobie pałał, kochać i naśladować, jak on, Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Panie Jezu Chryste, któryś taką miłością zapalał serce św. 
Andrzeja, ze w jej dowód zniósł najsroższe katusze męczeństwa, 
udziel nam przez jego zasługi i przez jego pośrednictwo łaski, 
o które Cię prosimy oddal od nas pandemię korna wirusa. 
Spraw również, abyśmy w miłości ku Tobie, tak jak on, nigdy nie 
ustawali, lecz zawsze żyli dla większej chwały Bożej i zbawienia 
dusz.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


