
 

 

 

 

 

 

Modlitwa przyczynna w tej nadzwyczajnej sytuacji 

Przygotowana przez Światową Federację Luterańska – Wspólnotę Kościołów 19 marca 2020 r. 

W czasie dystansu i unikania fizycznego kontaktu, gdy ciało Chrystusa nie może 
spotkać się w jednym miejscu, zbieramy się przez Ducha Świętego w naszych różnych 
miejscach – domach, mieszkaniach, pokojach – i wołamy do Ciebie: Usłysz nasze 
wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Daj odwagę i mądrość krajowym rządom i władzom lokalnym, by dla dobra wszystkich 
wprowadzały w życie regulacje dotyczące zdrowia publicznego i by wzmacniały 
wysiłki mające powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, na którego narażony jest 
każdy człowiek. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Tchnij w swój Kościół ducha miłości i powściągliwości, by niestrudzenie wspierał i 
promował regulacje i ograniczenia dla dobra wszystkich. Umocnij nasze świadectwo, 
byśmy mogli się stać przykładami współczującego samoograniczenia. Usłysz nasze 
wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Zmiłuj się, Boże! Uzdrawiaj chorych, wzmacniaj starszych i bezbronnych, chroń 
wszystkich przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Zmiłuj się, Boże! Wspieraj i chroń wszystkich pracowników służby zdrowia oraz tych, 
którzy służą chorym i osobom należącym do grup ryzyka. Pamiętamy zwłaszcza o 
uchodźcach i tych, którzy im dzisiaj służą. Wzmocnij wszystkie instytucje 
odpowiedzialne za zdrowie publiczne. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Zmiłuj się, Boże! Pociesz i wzmocnij tych, którzy są sami i odizolowani, którzy cierpią z 
samotności i niepokoju. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 



 

 

Zmiłuj się, Boże, nad całą ludzką rodziną i nad swoim stworzeniem, a zwłaszcza 
wysłuchaj naszych osobistych modlitw, które wypowiadamy teraz na głos lub w ciszy 
naszych serc […] Usłysz nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Napełnij każde serce ufnością w Twoją łaskę, która nas wyzwala i łączy we wspólnocie 
w jednym ciele Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Ześlij swego Ducha Świętego, odnów swój Kościół w modlitwie i solidarności ze 
wszystkimi jego bliźnimi. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Pamiętaj w swoim miłosierdziu o wszystkich, którzy umarli i dziś umrą [chwila ciszy]. 
Usłysz nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Modląc się, ufamy Twojemu wielkiemu miłosierdziu i Twej bezwarunkowej obietnicy, 
że zawsze będziesz z nami. 

Amen! 

Tłumaczenie: Ewa Sojka, Jerzy Sojka 


