
CODZIENNA MODLITWA RODZINNA O ZAPRZESTANIE ROZPRZESTRZENIANIA 
SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA 

1. Wstęp 
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.  

2. Cząstka Różańca 

3. 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, 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 
ogólno światowego 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. 

4. Modlitwa o orędownictwo św. Rajmunda w potrzebach Kościoła, świata oraz naszej duszy  
O przesławny Święty Rajmundzie Nonnacie! Całym sercem raduję się wspaniałą wielkością 

naszego Boga i Pana, że uczynił ciebie tak wielkim Świętym, obdarzając mnie tak wieloma 
przywilejami i darami. Za nie wszystkie składam Najświętszemu Wiecznemu 
Bogu Trójjedynemu dziękczynienie, a także tobie, mój Święty – za każdą pomoc, za twoją świętą 
krew, i za tortury przebicia twoich ust kłódką. Usilnie cię proszę, abyś wstawiał się przed Boskim 
Majestatem o rozszerzanie wiary katolickiej, o obronę przed świętokradztwami, o spokój dla rządów 
chrześcijańskich, o nawrócenie dla grzeszników, o uwolnienie dla osób zniewolonych. 

Podobnie, mój Święty, proszę cię, żebyś był także moim Orędownikiem. Aby tak, jak 
pozostawałeś przez wiele godzin żywy wewnątrz ciała twojej zmarłej matki, tak samo proszę cię, aby 
moja potrzebująca dusza pozostawała w życiu łaski Bożej i cieszyła się pokojem. Abym wychwalał 
Boga wśród aniołów i świętych przez całą wieczność. I abym to osiągnął, błagam cię o pomoc. Proszę 
cię, ojcze, który po powrocie z niewoli pielęgnowałeś chorych na dżumę, a twoja modlitwa i 
błogosławieństwo sprawiło, ze wielu chorych doznało ulgi w chorobie lub pełnego uzdrowienia.  
Wypraszaj wraz z nami u Ojca Niebieskiego zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich, aby Pan 
wspierał ich działania i błogosławił w  odpowiedzialnej służbie bliźniemu lekarzy, personel 
medyczny, i wszystkie służby, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. 
Wyproś wygaśnięcie epidemii i ochronę dla całej naszej wspólnoty. 

Ufam, że to uczynisz, mój najdroższy ojcze Rajmundzie. Mówi się o tobie, że otrzymujesz od 
Boga wszystko to, o co twoi czciciele ciebie proszą. Ale jeśli dla większej chwały Bożej i dla dobra 
mojej duszy, jest konieczne, aby ta łaska się opóźniła albo abym jej nie otrzymał, wyjednaj dla mnie, 
mój Święty, łaskę doskonałej uległości mojemu Bogu i Obrońcy. Aby duch mój pozostał w pokoju, 
dopóki Pan mi zachowa życie. A później, przez szczęśliwą śmierć, abym doszedł do rozkoszowania się 
radościami wiecznej Ojczyzny. Amen. 

 


