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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.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA 
PRZEKAZUJE FLAGĘ PAŃSTWOWĄ 
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Szanowny Pan
Dr ANDRZEJ DUDA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Panie Prezydencie!

Bardzo proszę o przyjęcie szczerych gratulacji w związku z wyborem Pana na drugą 
kadencję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (12 lipca 2020 roku). Ostatnie pięć lat 
(2015-2020) ukazały wielką troskę Pana o los naszej Ojczyzny. Trudno wręcz wymienić 
wszelkie dobro, które dokonało się dzięki różnym inicjatywom ze strony Prezydenta 
RP. Polska zawsze pozostaje dla nas największą wartością. „Jesteśmy narodem, który 
ma przekazywać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie 
i spotęgowane w czasach współczesnych. Chcemy żyć i możemy żyć! Naród nie jest na 
dziś, ani też na jutro. Naród jest, aby był!” (Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 
1981 r.).

Ostatnie lata ukazały też wiele trudności i niezrozumienia ze strony różnych środowisk 
w Polsce. To jest obrazem, że nie wszystkim obywatelom zależy na dobru Ojczyzny, co 
raczej na osiągnięciu za wszelką cenę jakiejś pozycji politycznej i społecznej.

Ufamy, że druga kadencja Pana Prezydenta będzie również bardzo owocna dla dobra 
wszystkich Rodaków. Oby całe społeczeństwo polskie przejęło się troską o dobro swojej 
Ojczyzny!

Dziękujemy Panu, Panie Prezydencie za wszystko, co czyni Pan dla Polski, dla nas. 
Dziękujemy także za ofiarowaną dla naszej Parafii w Mierzeszynie (8 czerwca 2020 roku)  
„flagę państwową – symbol więzi, która łączy nas we wspólnotę narodu oraz wierności 
tysiącletniemu dziedzictwu polskiej kultury, tradycji i niepodległej państwowości (...) 
flaga ta będzie widocznym znakiem ducha jedności i patriotyzmu, który przenika 
społeczność Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie”.

Jesteśmy pod wrażeniem Pana dzisiejszej pielgrzymki do Matki Bożej 
Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze i wypowiedzianych przez Pana 
Prezydenta słów:- „Żeby Matka Najświętsza miała zawsze naszą Ojczyznę w swojej 
opiece! Staję tu jako pielgrzym, to dla mnie miejsce święte i ważne, tu czuję duchowe 
wsparcie. Chcę tu podziękować i prosić o dalszą opiekę dla Polski i dla mnie”.

Z wyrazami głębokiego szacunku i zapewnieniem o modlitwie w intencji naszej 
Ojczyzny i misji Pana Prezydenta dla dobra całej Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść 
Boże! 

ks. Andrzej Sowiński


