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SUPLIKACJA DO OJCA PIO W CZASIE KORONAWIRUSA 

 

O chwalebny Ojcze Pio, 
 

kiedy ustanowiłeś Grupy Modlitwy "umieściłeś nas obok siebie w Domu Ulgi w Cierpieniu, awansując nas 

na czele tej Cytadeli Miłosierdzia i zapewniłeś nas, że naszym powołaniem jest być "szkołami wiary i 

ogniskami miłości, w których sam Chrystus jest obecnym". 

W tym czasie pandemii niemożliwe jest fizyczne zgromadzenie się Grupy Modlitwy, ale każdy z nas wie, 

że jest osobą modlącą się w jedności z wieloma innymi - i zna wiele ich imion i twarzy. 

W tym tragicznym czasie, o chwalebny Ojcze Pio, pozwól nam odczuć, że naprawdę jesteśmy zjednoczeni 

w jednej dużej Grupie, która obejmuje cały świat i staje się głosem wszystkich Cytadeli 

Miłosierdzia, które walczą, cierpią i płacą swoim profesjonalizmem aby pokonać zło koronawirusa. 
 

O chwalebny Ojcze Pio, uczyń się pośrednikiem naszej modlitwy przed Chrystusem Ukrzyżowanym, 

przez którego zostałeś ustanowiony Cyrenejczykiem ludzkości. 
 

Przez twoje wstawiennictwo pragniemy się modlić: 

 za osoby dotknięte wirusem i za te, które opuściły ten świat, "rannych i poległych" wojny, która nie 

została wypowiedziana, nadeszła niespodziewanie; 

 za rodziny zmarłych i chorych, które w swoich więzach rodzinnych zostały naznaczone smutkiem, 

„bezbronne ofiary” wroga, który nadszedł jak złodziej, by zmienić uczucia i relacje; 

 za tych, którzy są zmuszeni do odosobnienia w kwarantannie: doświadczeniu prawie jako “aresztu 

domowego”, nie za popełnioną winę, ale dotknięci niezrozumiałym wydarzeniem, być może 

zarażeni podczas wykonywania własnego obowiązku zawodowego; 

 za lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych: “w okopach”, z niewielkimi zabezpieczeniami i 

czasami nawet, bez środków, aby walczyć z niewidocznym nieprzyjacielem; 

 za lekarzy, pielęgniarki, służbę medyczną i pracowników wszystkich obiektów szpitalnych: “pól 

bitwy” bez oznaczonego czasu pracy i z siłami, które wydają się zmniejszać; 

 za odpowiedzialnych za życie społeczne, rządzących i administratorów: liderów w czasach 

zagrożenia, zmuszonych do podejmowania decyzji, które wydają się gorzkie i niepopularne; 

 za świat gospodarki, za pracowników i przedsiębiorców wszystkich kategorii, którzy widzą ich 

działalność osłabioną i martwią się o jej utrzymanie: będzie ich zadaniem odbudowywanie, gdy 

skończy się ta “wojna”; aby wzmocniła się w nich pomysłowość i zmysł wspólnego dobra; 

 za zapomnianych: osoby starsze i te, które żyją samotnie, za żebrzących i bezdomnych, za wszystkie 

kategorie, które zostały jakby “wyłączone” z sieci relacji, które i tak były już niedoskonałe i 

nietrwałe w stosunku do nich; 

 za ostatnich, którzy nie pojawiają się już więcej w informacjach dziennikarskich i telewizyjnych: za 

emigrantów i uchodźców, ktorzy ryzykują życie przemierzając na łodziach “nasze morze”: oni 

wszyscy jeszcze istnieją, tak jak wcześniej i kontynuują ich Kalwarie; 

 za każdego z nas, którzy przeżywamy ten czas z sercem zranionym, wiedząc jednak, że przede 

wszystkim w takiej sytuacji, która jest obecnie, musimy być jeszcze bardziej szkołą wiary i 

ogniskiem miłości. 
 

Pomóż nam, o chwalebny Ojcze Pio wstawiać się za te wszystkie osoby: są one ciałem Chrystusa, są 

Eucharystią, której w tych dniach nie możemy przyjmować; są Eucharystią żywą, która stała się osobą słabą 

i cierpiącą … na ich obliczach jaśnieje Oblicze Syna Bożego, najsłodszego Jezusa Ukrzyżowanego i 

Zmartwychwstałego. 

Amen! 
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