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#Módlmysięwspólnie 
 

 
11 Marca 2020 r.  
Próżność, duch światowy to droga, którą szatan proponuje, aby oddalić nas od Krzyża Chrystusowego. 
Prośmy Pana o łaskę rozróżnienia drogi Pana, którą jest Krzyż, od drogi świata, którą jest próżność. 
 
 
13 Marca 2020 r.  
Dziś pragnę się modlić za duszpasterzy, którzy powinni towarzyszyć ludowi Bożemu w tym kryzysie: aby Pan 
dał im siłę i zdolności do wyboru najlepszych środków służących pomocy. 
 
 
14 Marca 2020 r.  
Módlmy się dzisiaj za rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji, w sposób szczególny za rodziny 
posiadające jakąś osobę z niepełnosprawnością. Módlmy się, aby nie utraciły w tym czasie pokoju i mogły 
podążać naprzód z mocą i radością. 
 
 
15 Marca 2020 r.  
Módlmy się dziś razem za tych, którzy swoją pracą zapewniają funkcjonowanie społeczeństwa: w aptekach, 
supermarketach, w transporcie, za służby porządkowe, za wszystkich tych, którzy pracują, aby życie 
społeczne mogło toczyć się dalej. 
 
 
16 Marca 2020 r.  
Niech Pan pomoże rodzinom odkrywać nowe przejawy miłości w tej sytuacji, która jest okazją, aby 
odnaleźć prawdziwe uczucia poprzez kreatywność w rodzinie. #Módlmysięrazem, aby relacje w rodzinie 
rozkwitały zawsze dobrem. 
 
 
17 Marca 2020 r.  
Módlmy się wspólnie za osoby starsze, które szczególnie w tym czasie cierpią z  powodu wielkiej 
samotności i niejednokrotnie bardzo się boją. Oni dali nam mądrość, życie, historię… bądźmy w 
modlitwie blisko nich. 
 
 
18 Marca 2020 r.  
#Módlmysięwspólnie za zmarłych, za tych, którzy z powodu wirusa ponieśli śmierć. Szczególnie módlmy 
się za pracowników służby zdrowia, którzy oddali swoje życie w służbie chorym. 
 
 
19 Marca 2020 r.  
Wiara toruje sobie drogę krokami pokornymi i konkretnymi. #WielkiPost 
 
 
20 Marca 2020 r.  
#Módlmysięwspólnie za lekarzy, personel medyczny, wolontariuszy, którzy narażają własne życie, aby 



ratować innych. I za rządzących, za tych, którzy w tym czasie muszą podejmować decyzje. Wszyscy oni są 
kolumnami, które bronią nas w tym kryzysie. 
 
 
21 Marca 2020 r.  
Dzisiaj pamiętamy o rodzinach, które nie mogą wyjść z domu, aby znalazły sposób dobrego 
komunikowania się ze sobą i wspólnego przezwyciężania lęków tego czasu. Dziś #Modlimysięrazem o 
pokój w rodzinach, w dobie kryzysu, oraz o kreatywność. 
 
 
22 Marca 2020 r.  
Módlmy się za tak wielu zmarłych, którzy umierają sami, bez możliwości pożegnania się z bliskimi. 
Módlmy się także za rodziny, które nie mogą towarzyszyć swoim drogim w momencie śmierci. 
#Módlmysięwspólnie 
 
 
23 Marca 2020 r.  
Módlmy się dzisiaj za osoby, które z powodu pandemii zaczynają odczuwać problemy ekonomiczne, 
ponieważ nie mogą pracować i to odbija się na rodzinie. #Módlmysięwspólnie 
 
 
24 Marca 2020 r.  
W tych dniach odeszli od nas lekarze, kapłani. Wiele pielęgniarek i pielęgniarzy zaraziło się, gdyż służyli 
chorym. Dziękuję Bogu za przykład heroizmu, który nam dają w leczeniu chorych. #MódlmysięWspólnie 
za nich i za ich rodziny. 
 
 
26 Marca 2020 r.  
W tych dniach wielkiego cierpienia jest dużo strachu, strach starszych, którzy są sami, pracowników bez 
stałego zatrudnienia, strach każdego z nas. #MódlmysięWspólnie do Pana, aby pomógł nam zaufać i 
przezwyciężyć lęk. 
 
 
27 Marca 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za tak wielu ludzi, którzy martwią się o innych – rodziny, którym brakuje jedzenia, 
samotne osoby starsze, chorych w szpitalach – proszą i szukają możliwości jakiejś pomocy. Dziękujmy 
Panu, że w sercach wzbudza te uczucia. 
 
 
28 Marca 2020 r.  
W tych dniach uwidoczniły się niektóre konsekwencje pandemii, jak na przykład głód. Już dziś zaczynamy 
widzieć to, co będzie “po”. #MódlmysięWspólnie za rodziny, które znalazły się w potrzebie i głodują z 
powodu pandemii. 
 
 
29 Marca 2020 r.  
Myślę o wielu ludziach, którzy płaczą. My też z serca im towarzyszymy i nie zaszkodzi, jeżeli zapłaczemy 
trochę płaczem Pana za cały Jego lud. #MódlmysięWspólnie 
 
 
30 Marca 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za wiele osób, które nie potrafią zareagować i pozostają przerażone tą pandemią. 
Niech Pan pomoże im się podnieść i zaangażować dla dobra całej wspólnoty. 



 
 
31 Marca 2020 r.  
#Módlmysięwspólnie za tych, którzy nie mają w tym momencie dachu nad głową, kiedy wymaga się od 
nas, byśmy pozostali w domu. Módlmy się, aby społeczeństwo im pomogło, a Kościół ich przyjął. 
 
 
1 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za wszystkich tych, którzy pracują w mediach, w komunikowaniu, w informowaniu, 
aby ludzie nie czuli się tak samotni, i aby  wspierali wychowywanie dzieci, módlmy się za tych wszystkich, 
którzy pomagają nam znieść ten czas zamknięcia. 
 
 
2 Kwietnia 2020 r.  
W tych dniach cierpienia i bólu wychodzi na jaw wiele ukrytych problemów naszego społeczeństwa. 
Prośmy św. Teresę z Kalkuty, aby rozbudziła w nas zmysł bliskości z wieloma osobami, które w 
normalnym życiu egzystują w ukryciu, jak na przykład bezdomni. #MódlmysięWspólnie 
 
 
3 Kwietnia 2020 r.  
Już dziś są tacy, którzy myślą o tym, co będzie po zakończeniu pandemii, o wszystkich tych problemach, 
które wtedy się pojawią, problemie biedy, braku pracy, głodu. #MódlmysięWspólnie za tych wszystkich, 
którzy dziś pomagają, ale myślą także o jutrze, aby pomóc nam wszystkim. 
 
 
4 Kwietnia 2020 r.  
W tych chwilach cierpienia ludzi ogarnia chęć czynienia wielu dobrych rzeczy, ale nie brak także myśli o 
wykorzystaniu tego czasu dla siebie, dla własnej korzyści. #MódlmysięWspólnie, aby Pan dał nam 
wszystkim prawe i przejrzyste sumienia. 
 
 
6 Kwietnia 2020 r.  
Tam, gdzie więzienia są przepełnione, istnieje niebezpieczeństwo, że ta pandemia skończy się poważnym 
nieszczęściem. #Módlmysięwspólnie za odpowiedzialnych, za tych, którzy muszą podjąć decyzje, aby 
znaleźli właściwą i twórczą drogę do rozwiązania tego problemu. 
 
 
7 Kwietnia 2020 r.  
W tych dniach Wielkiego Postu rozważaliśmy prześladowanie Jezusa, z jaką zawziętością był sądzony, choć 
był niewinny. Dziś #MódlmysięWspólnie za wszystkie osoby, które cierpią, bo zostały skazane niesłusznie, z 
zawziętości. 
 
 
8 Kwietnia 2020 r.  
Módlmy się dziś za tych, którzy w tym czasie pandemii robią interesy na potrzebujących, korzystają z 
tego, że inni są w potrzebie i “sprzedają ich”. Oby Pan dotknął ich serc i nawrócił ich. 
#MódlmysięWspólnie 
 
 
13 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za rządzących, naukowców, polityków, którzy pracują już nad tym, co będzie po 
pandemii, to „po”, które już się rozpoczęło: aby znaleźli odpowiednie rozwiązania, zawsze dla dobra ludzi, 
dla dobra narodów. 



 
 
14 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie, aby Pan obdrzył nas łaską jedności. W trudnościach obecnego czasu niech pozwoli 
nam odkryć komunię między nami, jedność, która jest nadrzędna wobec wszelkich podziałów. 
 
 
15 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za starszych, szczególnie tych, którzy są w odizolowaniu lub w domach opieki i boją 
się, że umrą sami. Oni są naszymi korzeniami, przekazali nam wiarę, tradycję, sens przynależności. Prośmy, 
aby Pan był blisko nich. 
 
 
16 Kwietnia 2020 r.  
#Módlmysięwspólnie także za farmaceutów, którzy razem z lekarzami, pielęgniarzami i pielęgniarkami, a 
także pozostałym personelem medycznym robią bardzo wiele, aby pomóc chorym wyjść z choroby. 
 
 
17 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za kobiety w ciąży, które będą mamami i pytają się: “W jakim świecie będzie żyło 
moje dziecko?”. Niech Pan obdarzy je odwagą i ufnością, że choć na pewno będzie to inny świat, ale zawsze 
świat, który Pan bardzo kocha. 
 
 
18 Kwietnia 2020 r.  
Pomyślmy o trudnej pracy personelu służby zdrowia, o pielęgniarkach i pielęgniarzach oraz lekarzach 
zajmujących się chorymi niepełnosprawnymi, którzy zarazili się Covid-19. #MódlmysięWspólnie za osoby z 
niepełnosprawnością i za tych, którzy się nimi opiekują 
 
 
20 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za osoby, których powołaniem jest polityka, wyższa forma miłości. Módlmy się za 
partie polityczne w różnych krajach, aby w czasie pandemii wspólnie szukały dobra kraju, a nie dobra 
własnej partii. 
 
 
21 Kwietnia 2020 r.  
W tym czasie jest tak wiele ciszy. Niech ta cisza, która w naszej codzienności jest trochę czymś nowym, 
nauczy nas słuchać, pomoże wzrastać w umiejętności słuchania. Módlmy się o to wspólnie. 
 
 
22 Kwietnia 2020 r.  
W tym okresie, kiedy konieczna jest wielka jedność między nami, módlmy się za Europę, aby mogła mieć tę 
braterską jedność, o której marzyli ojcowie założyciele Wspólnoty Europejskiej. #MódlmysieWspólnie 
 
TWEET 2   
Kiedy trwamy w grzechu jesteśmy jak nietoperze, które poruszają się tylko nocą. Życie w ciemności jest dla 
nas wygodniejsze, gdyż światło sprawia, że widzimy to, czego nie chcemy widzieć. Ale w ten sposób oczy 
przyzwyczajają się do ciemności i już nie wiedzą, czym jest światło. 
 
 
23 Kwietnia 2020 r.  
Jest wiele rodzin w potrzebie, które nie mają pracy i nie mają nic do jedzenia, a lichwiarze zabierają im to 



niewiele, które mają. #MódlmysięWspólnie o godność dla tych rodzin; i módlmy się także za lichwiarzy: aby 
Pan dotknął ich serc i nawrócili się. 
 
 
24 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za nauczycieli, którzy muszą wiele pracować, aby przeprowadzić lekcje przez internet 
albo inne środki medialne i za uczniów, którzy muszą zdawać egzaminy w sposób, do którego nie są 
przyzwyczajeni. Towarzyszmy im naszą modlitwą. 
 
 
25 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za osoby, które wykonują usługi pogrzebowe. Jest bardzo bolesnym, bardzo smutnym 
to, co robią, i odczuwają ból tej pandemii z bliska. Módlmy się za nich. 
 
TWEET 2  
Dzisiaj Kościół obchodzi święto Świętego Marka, jednego z czterech ewangelistów, pierwszego, który 
napisał Ewangelię, w bardzo prostym stylu. Jeśli dzisiaj macie trochę czasu, przeczytajcie ją. Wielką 
przyjemnością jest wczytanie się w tę prostotę, z jaką Marek opowiada o życiu Pana. 
 
 
26 Kwietnia 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie, za tych wszystkich, którzy doznają smutku, ponieważ są samotni lub nie wiedzą, jaka 
czeka ich przyszłość, albo dlatego, że  nie mogą utrzymać rodziny, bo nie mają pracy. Módlmy się dzisiaj za 
nich. 
 
 
27 Kwietnia 2020 r.  
#Módlmysięwspólnie za artystów, którzy mają umiejętność wielkiej kreatywności i poprzez piękno wskazują 
nam drogę, którą mamy podjąć . Niech Pan udzieli nam wszystkim w tym momencie łaski kreatywności. 
 
 
28 Kwietnia 2020 r.  
W tym czasie, w którym otrzymujemy wytyczne dotyczące wychodzenia z kwarantanny prośmy Pana, aby 
obdarzył nas wszystkich łaską roztropności i posłuszeństwa wobec rozporządzeń, aby nie powróciła 
pandemia. #MódlmysięWspólnie 
 
 
29 Kwietnia 2020 r.  
W dniu św. Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła, patronki Europy, #MódlmysięWspólnie o jedność Unii 
Europejskiej: abyśmy wszyscy razem mogli iść dalej jako bracia. 
 
 
30 Kwietnia 2020 r.  
Dziś #MódlmysięWspólnie za zmarłych, za tych, którzy zmarli z powodu pandemii; szczególnie za tych, 
którzy zmarli bezimiennie. 
 
 
1 Maja 2020 r.  
Dziś obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika i Święto Pracy. #MódlmysięWspólnie za wszystkich 
pracowników, aby nikomu nie brakowało pracy i by wszyscy byli godziwie opłacani oraz mogli cieszyć się 
godnością pracy i pięknem wypoczynku. 
 
 



2 Maja 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za rządzących, którzy są odpowiedzialni za opiekę nad swoimi narodami, aby Pan 
obdarzył ich siłą i aby rozumieli, że w czasie kryzysu muszą być bardzo zjednoczeni dla dobra narodu, 
ponieważ jedność jest ważniejsza niż konflikt. 
 
 
3 Maja 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za wielu pasterzy, którzy dają swe życie za wiernych. Myślę o kapłanach, ale także o 
innych pasterzach, którzy dobrze opiekują się ludźmi: o lekarzach. Niech przykład tych pasterzy kapłanów i 
lekarzy pomaga nam w opiece nad świętym ludem Bożym. 
 
TWEET 2  
#MódlmysięWspólnie o powołania, prosząc Pana o dar dobrych sług w Jego Królestwie, z sercem i rękami 
gotowymi do służby Jego miłości. 
 
 
4 Maja 2020 r.  
W tym czasie kwarantanny, rodziny próbują robić wiele nowych rzeczy, jest wiele kreatywności w 
podążaniu naprzód. Ale czasami ma też miejsce domowa przemoc. #MódlmysięWspólnie za rodziny, aby 
podczas tej kwarantanny trwały w pokoju z kreatywnością i cierpliwością. 
 
 
5 Maja 2020 r.  
Módlmy się dziś za tych, którzy zmarli z powodu pandemii. Umarli samotnie, bez czułej obecności swych 
bliskich, wielu nie miało nawet pogrzebu. Niech Pan przyjmie ich do Swej chwały. #MódlmysięWspólnie 
 
 
6 Maja 2020 r.  
#MódlmysięWspólnie za osoby pracujące w środkach komunikacji społecznej. W tym czasie pandemii wiele 
ryzykują i mają dużo pracy. Niech Pan je wspiera zawsze w tej pracy przekazywania prawdy. 
 
 
7 Maja 2020 r.  
Pragnę prosić Pana, aby błogosławił artystom, którzy pozwalają nam zrozumieć, czym jest piękno. Bez niego 
nie można zrozumieć Ewangelii. Módlmy się jeszcze raz za artystów. #MódlmysięWspólnie 
 
 
8 Maja 2020 r.  
Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. #MódlmysięWspólnie 
za osoby pracujące w tych zasłużonych instytucjach: niech Pan błogosławi ich pracy, która przynosi tak 
wiele dobra. 
 
 
9 Maja 2020 r.  
W dzień, w którym wspominamy św. Ludwikę di Marillac #módlmysięwspólnie za siostry szarytki, które od 
prawie 100 lat pracują tutaj, w Domu św. Marty i opiekują się przychodnią. 
 
 
11 Maja 2020 r.  
W tych dniach wielu ludzi straciło pracę. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy cierpią na skutek 
bezrobocia. #MódlmysięWspólnie 
 
 



12 Maja 2020 r.  
Dziś obchodzimy Dzień Pielęgniarek. Ich zawód to coś więcej niż tylko jakaś profesja, to powołanie, to 
poświęcenie. W tym czasie pandemii dały przykład heroiczności, a niektóre ofiarowały swe życie. 
#Módlmysięwspólnie za pielęgniarki i pielęgniarzy. 
 
 
14 Maja 2020 r.  
Niech Bóg zmiłuje się nad nami i powstrzyma tę tragedię, tę pandemię, a także i inne pandemie: głodu, 
wojny, pozbawiania dzieci dostępu do nauki. I o to prosimy jak bracia, wszyscy razem. #HumanFraternity 
#MódlmysięWspólnie 
 
 
15 Maja 2020 r.  
Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin: módlmy się więc za rodziny, aby wzrastał w nich Duch 
Pana, duch miłości, szacunku i wolności. #MódlmysięWspólnie 
 
 
16 Maja 2020 r.  
Módlmy się dziś za osoby, które w tym czasie pandemii zajmują się pochówkiem zmarłych, ryzykując 
zarażeniem się. Grzebanie umarłych jest uczynkiem miłosierdzia. #MódlmysięWspólnie 
 
 
17 Maja 2020 r.  
Dziś #MódlmysięWspólnie za osoby, które sprzątają szpitale, ulice, czyszczą kosze na śmieci, które z naszych 
domów zabierają śmieci: to praca, której nikt nie zauważa, ale jest konieczna, aby móc żyć. Niech Pan im 
błogosławi. 


