EUCHARYSTYCZNE JERYCHO
o ustanie epidemii koronawirusa i nawrócenie grzeszników
(Propozycja modlitw dla kapłanów i wiernych na Godzinę Miłosierdzia)

Intencja:
W naszej modlitwie błagamy Boga Miłosiernego w Imię Jezusa Chrystusa w Mocy Ducha
Świętego o ustanie epidemii koronawirusa i nawrócenie wszystkich grzeszników!
PLAN JERYCHA
1. Proponujemy, aby o godzinie 15 00 o ile to możliwe kapłani przed Najświętszym Sakramentem
odmówili modlitwę papieża Franciszka z Roku Jubileuszowego Miłosierdzia.
Wierni łącząc się duchowo w swoich domach przed krzyżem lub świętym obrazem odmawiają tę
samą modlitwę (na znak łączności w Duchu Świętym można zapalić świecę)
•

Modlitwa papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy
zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki,
jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez
przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie
tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza
przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby ten czas epidemii okazał się czasem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy
o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia - Ciebie, który z Ojcem i
Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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2. Dalej następują kolejne modlitwy:
•

Modlitwa Ojcze nasz i suplikacje

Ojcze nasz...
Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami i nad całym
światem./x3 Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas Panie. /x3 Od nagłej i
niespodziewanej śmierci - zachowaj nas Panie. /x3 My grzeszni Ciebie Boga prosimy - wysłuchaj
nas Panie/x3
•

Modlitwa przebaczenia

Przebacz mi Ojcze bo zgrzeszyłem przeciw Tobie bo moje serce przewrotne obróciło się
przeciwko Tobie! Zmiłuj się nade mną w łaskawości swojej i zgładź nieprawość moją. Niech pycha
nade mną nie panuje. Zgrzeszyłem przeciw Tobie, Bogu samemu, a teraz wołam do tronu
Twojego, abyś obmył mnie z grzechu mojego. Wykroczyłem daleko chodząc swoimi ścieżkami,
błądząc pośród ciemności grzechu. Do Ciebie wołam mój Boże! Ulecz rany moje, abym mógł
powrócić na łąki zielone, jak twoja owca, która odeszła od stada. Przez ręce Matki, którą mi dałeś
przynoszę moje nędzne serce, przez jej usta wołam do Ciebie - zmiłuj się nade mną! Niech grzech
nade mną nie panuje. Moje wargi obłudne ciebie chwaliły, a sercem byłem daleko. Teraz staję
przed Tobą i mówię „Chcę kochać Ciebie Boże całym moim sercem, całym moim umysłem, całą
moją mocą i całą duszą moją". Spraw, abym więcej nie obrażał Twojego majestatu i zamieszkał
w twoim domu na wieki! Matko Miłosierdzia, moja Królowo i orędowniczko, moja Matko
Najczulsza stojąca przed obliczem Stwórcy Niebieskiego, Ty módl się za mnie, Ty wołaj, Ty błagaj
boś najczystsza i najukochańsza córka niebieska. Przez Ciebie niech się wznosi modlitwa moja,
aby mój Ojciec w niebie przyjął mnie, syna marnotrawnego. Zaprowadź mnie Matko w ramiona
Miłosiernego Ojca. I nie pozwól bym został z nich wyrwany. Niech się tak stanie, przez twoje
Niepokalane Serce. Totus Tuus Maryjo, chcę być cały Twój.
•

W imię Jezusa Chrystusa przebacz nam Boże przez wstawiennictwo Matki Bożej
Miłosierdzia:

- odrzucenie Ciebie, Boga Ojca, jako jedynego Boga i Stwórcę świata i ludzi - przebacz nam
- niewierność przyrzeczeniom chrztu świętego i ślubom jasnogórskim...
- zabijanie dzieci nienarodzonych
- grzechy przeciwko życiu od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci
- rozwody i niszczenie Bożego modelu rodziny chrześcijańskiej
- wszelką aktywność seksualną poza małżeństwem według nauczania kościoła katolickiego
- grzechy pedofilii i homoseksualizmu
- obojętność religijną
- brak wychowania młodego pokolenia w wierności Chrystusowi
- brak walki z wadami narodowymi: pijaństwem, rozwiązłością seksualną,
lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem,
- brak wzajemnego poszanowania i wyrzekania się siebie
- brak miłości i sprawiedliwości społecznej
- wzajemną nienawiść, przemoc, wyzysk, zdrady i kolaborację
- brak przebaczenia
- bałwochwalstwo
- okultyzm
- hedonizm
- faryzeizm
- deprawację dzieci i młodzieży

-

nienawiść i uprzedzenia do innych narodowości
dopuszczanie do głosu religii i ideologii propagujących przemoc, terror i dewiacje seksualne
zwalczanie Kościoła Katolickiego
świętokradcze spowiedzi i komunie
bezczeszczenie ciała Pańskiego
podziały i nieprzebaczenie pośród wiernych i duchownych w kościele
grzechy osób konsekrowanych
bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej, jej Niepokalanemu Poczęciu,
Dziewictwu i Bożemu Rodzicielstwu
- brak prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej i szerzenia czci do Niej
- i że nie uczyniliśmy wszystkiego, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym
Królestwem Matki Bożej i Jezusa Chrystusa, poddanym całkowicie pod ich panowanie, w życiu
naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym
• W imię Jezusa Chrystusa przebaczamy przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia:
- wszystkie krzywdy wyrządzone nam na przestrzeni dziejów przez inne narody - przebaczamy
- niszczenie naszej narodowej tożsamości przez zaborców naszych ziem - przebaczamy
- zbrodnie systemu komunistycznego - przebaczamy
- zbrodnie hitlerowskie, stalinowskie, zbrodnie katyńską i wołyńską - przebaczamy
- krzywdy wyrządzone nam w naszych rodzinach, wspólnotach i miejscach pracy przebaczamy
Boże Ojcze Miłosierdzia, prosimy Cię przebacz tym którzy nas skrzywdzili słowem lub czynem.
Z serca im błogosławimy i powierzamy ich Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
• Przyrzeczenia chrzcielne
W Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca, który nas stworzył i Syna, który nas odkupił i Ducha
Świętego, który nas uświęcił, wobec Najświętszej Marii Panny i naszych Aniołów Stróżów, przez
wstawiennictwo naszych świętych patronów (wymienić imiona nadane na chrzcie i
bierzmowaniu) odnawiam przymierze przy chrzcie świętym zawarte:
Wyrzekam się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych
Wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował.
Wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi
Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.
Taka jest moja wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest moją chlubą w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
•

Koronka do Bożego Miłosierdzia

•

Modlitwy błagalne

Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami i nad całym
światem./x3 Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas Panie. /x3 Od nagłej i
niespodziewanej śmierci - zachowaj nas Panie. /x3 My grzeszni Ciebie Boga prosimy wysłuchaj nas Panie/x3
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3. Odnowienie Aktu zawierzenia miłosierdziu Bożemu w obliczu pandemii koronawirusa
uczynione przez Kard. Stanisława Dziwisza 18.03.2020 r.
„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością
odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie,
miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy
byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą,
dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij
w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali
koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne
chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami
każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła
walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie
walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla
nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen”.
Boże Ojcze Miłosierdzia! Zanosimy nasze błagania przez Niepokalane Serce Bogarodzicy
Dziewicy Maryi za przyczyną niewolników jej miłości - świętego Jana Pawła II i sługi Bożego
kardynała Stefana Wyszyńskiego, przez wstawiennictwo świętej siostry Faustyny, apostołki
Bożego Miłosierdzia oraz wszystkich świętych a szczególnie:


Modlitwa do św. Szymona z Lipnicy:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga
Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził
nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i
wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od
wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.


Modlitwa za przyczyną bł. Karoliny:

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie
Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej
wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami, Wzbudź w nas mocne
postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje
powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali
swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Pod Twoją obronę....
Panie Jezu Chryste! Rozpal wszystkie iskry, żeby ogień, którego tak bardzo pragniesz już
zapłonął!
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