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MODLITWA O ZATRZYMANIE KORONAWIRUSA I ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH
 
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 Chrystusa. Amen.
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Od lewej strony: Oliwia Dysarz i Justyna Siepsiak, które przyjęły Pierwszą Komunię świętą 
20 czerwca 2020 roku oraz Magdalena Antoniewicz - mająca swoją uroczystość 21 czerwca 2020 roku.
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Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 20 czerwca 2020 roku. Oliwia Dysarz w otoczeniu 
swoich najbliższych i przyjaciół tuż po przyjęciu Pierwszej Komunii świętej.

NIGDY NIE ZAPOMNĘ...
Nigdy nie zapomnę o tym momencie,

kiedy w Przenajświętszym Sakramencie
przyjęłam Boga utajonego,

Chrystusa Pana – Boga Żywego,
który chce abym była zbawiona,

który pozwolił swoje ramiona
rozpiąć na krzyżu za ludzkie winy,

Zbawiciel świata Jezus Jedyny.
Który pozwolił, by z boku Jego

Krew przepływała do serca mego.

Więc za te skarby nieocenione
dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,
obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

O, słodki Jezu, w swym Majestacie
błogosław mojej Mamie i Tacie,

by dla mnie jeszcze wiele lat żyli
i Ciebie, Jezu, wiecznie chwalili.
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KOCHANY JEZU
Chciałam, byś ze mną był Jezu...

tak bardzo tego chciałam,
ale zrozumieć nie mogłam,

jak w moim sercu tak małym
mieszkać możesz... Ty, wielki Boże,

wszechmocny i wspaniały,
i miłosierny, i pełen chwały.

jakże Cię moje serduszko małe
pomieścić może...

A Ty przyszedłeś w postaci Chleba,
w maleńkiej Hostii białej.

A ja Cię za to kocham, mój Jezu,
kocham Cię sercem całym.

Pozwól więc, Jezu, gdy jesteś ze mną,
prośbę Ci swoją przekażę...

- ustrzeż mą duszę od grzechu,
a zawsze będziemy razem.

Pamiątkowa fotografia Justyny Siepsiak i jej rodziny wykonana po uroczystości przyjęcia Pierwszej Komunii 
świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 20 czerwca 2020 roku.
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W niedzielę, 21 czerwca 2020 roku Magdalena Antoniewicz przyjęła Pierwszą Komunię świętą w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Fotografia ukazuje także jej rodzinę i najbliższych oraz ks. proboszcza.

DZIĘKUJEMY CI, JEZU CHRYSTE
Dziękujemy Ci sercem, Ukochany Chryste,

żeś przyszedł do nas dzisiaj w bieli Hostii czystej.

Dziękujemy za jasny dzień i wyróżnienie,
że się wiosna kwiatami nam w sercu rozpromienia.

Dziękujemy za Miłość, która nas wciąż raduje,
ufnością jak słonecznym blaskiem obejmuje.

Dziękujemy za szczęście, co z Tobą nas jednoczy
i niebiosów lazurem nasyca nasze oczy.

Dziękujemy, że wstępujesz do serc naszych, Panie,
bierzesz je – niby niebo – za własne swe mieszkanie.

Dziękujemy, żeś Ojcem, Bratem, Przyjacielem,
że przynosisz nam z Sobą wieczyste swe wesele.

Dziękujemy, że kochasz, żeś nie jest nam daleki
i że my, Jezu Chryste, własnością Twą na wieki.


