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Kościół  w  Polsce  głosem  swoich  Pasterzy  podziela  troskę  o  zdrowie  każdego  człowieka,
zwłaszcza  w  sytuacji  jego  zagrożenia,  o  którym  pisze  Minister  Zdrowia,  i  jest  gotów na
podjęcie konkretnych działań w sytuacji  pojawienia się ognisk bezpośredniego zagrożenia
koronawirusem.  Już dziś  jednak odpowiedzmy na konkretne  wezwanie  Przewodniczącego
KEP, który w specjalnym komunikacie pisze: «Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia
życia  społeczności  ludzkiej,  Kościół  odwoływał  się  zawsze  do  mocy  gorącej  modlitwy  i
skuteczności  sakramentów.  Dlatego zachęcam wszystkich  do ożywienia  głębokiej  wiary  w
moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w ufnej modlitwie». Nawiązując od tego
nasz  Ksiądz  Biskup  prosi,  by  podczas  nabożeństw  Gorzkich  Żali  śpiewać  suplikacje  z
wezwaniem: «Abyś lud Twój od szerzącej się epidemii i pomoru zachować raczył…» oraz w
nabożeństwach i modlitwie indywidualnej posłużyć się słowami następującej modlitwy:

Modlitwa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus z Wuhan 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.

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,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Amen.


	Komunikat Kurii Diecezjalnej w Opolu
	Kościół w Polsce głosem swoich Pasterzy podziela troskę o zdrowie każdego człowieka, zwłaszcza w sytuacji jego zagrożenia, o którym pisze Minister Zdrowia, i jest gotów na podjęcie konkretnych działań w sytuacji pojawienia się ognisk bezpośredniego zagrożenia koronawirusem. Już dziś jednak odpowiedzmy na konkretne wezwanie Przewodniczącego KEP, który w specjalnym komunikacie pisze: «Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej, Kościół odwoływał się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w ufnej modlitwie». Nawiązując od tego nasz Ksiądz Biskup prosi, by podczas nabożeństw Gorzkich Żali śpiewać suplikacje z wezwaniem: «Abyś lud Twój od szerzącej się epidemii i pomoru zachować raczył…» oraz w nabożeństwach i modlitwie indywidualnej posłużyć się słowami następującej modlitwy:
	Modlitwa

