
Papież Franciszek Modlitwa do Maryi podczas pandemii wirusa Corona 
 
O Maryjo, nieustannie świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. 
Powierzamy się tobie, Uzdrowie chorych. U stóp Krzyża uczestniczyliście w bólu 
Jezusa z niezachwianą wiarą. Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz, czego 
potrzebujemy. Jesteśmy pewni, że zapewnisz je, aby, podobnie jak w Kanie 
Galilejskiej, radość i uczta mogły powrócić po tej chwili próby. Pomóż nam, Matko 
Boskiej Miłości, dostosować się do woli Ojca i czynić to, co mówi nam Jezus: Ten, 
który wziął na siebie nasze cierpienia i poniósł nasze boleści, aby doprowadzić nas 
przez Krzyż do radości Zmartwychwstania. Amen. Szukamy schronienia pod waszą 
opieką, o Święta Matko Boga. Nie gardzcie naszymi błaganiami - my wystawieni na 
próbę - i wybaw nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, o chwalebna i błogosławiona 
Dziewico. 
 
Akt Komunii Duchowej 
 
Mój Jezu, wierzę, że jesteś w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię ponad 
wszystko i tęsknię za Tobą w mojej duszy. Ponieważ nie mogę teraz przyjąć Cię 
sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jakbyście już 
przybyli, obejmuję Cię i jednoczę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwólcie mi 
oddzielić się od Ciebie. Niech pokój Chrystusa zapanuje w waszych sercach. Jak 
wiecie, jesteśmy w trybie „zostań w domu” do co najmniej 4 maja. Weźmy wszyscy 
głęboki oddech. Niech nasze lęki, lęki, niecierpliwość nie przeszkadzają w 
korzystaniu z tego bardzo prawdziwego PUSTYNI WIELKIEGO POSTU ... Jezus jest z 
nami !!! Przyłącz się do naszej niedzielnej mszy o 9:00 rano za pośrednictwem 
naszej strony internetowej (www.ststansbasilica.com i Facebook) Ponownie jestem 
bardzo wdzięczny Fr. Chris Dudek, gdzie jest z nami, ponieważ nie może wrócić do 
Baltimore (szkoła jest zamknięta itp.) I nasz kierownik witryny Krystian Jurkowski, 
za umożliwienie transmisji na żywo. Będziemy transmitować transmisję Mszy 
Świętej w czwartek o godz. 19:00, nabożeństwo w Wielki Piątek o godz. 15:00, 
Wigilię Paschalną (sobota 11 kwietnia) o godz. 19:00 i niedzielę wielkanocną o godz. 
9:00 Korzystajcie z AKTU DUCHOWEJ KOMUNII POWYŻEJ, ponieważ nie możecie 
być przy ołtarzu Świętej Eucharystii. Jezus naprawdę będzie z tobą. Wielu pytało i 
wzywało do Sakramentu Pojednania. Proszę przeczytać następujące informacje z 
Komitetu Kultu Bożego z Konferencji Biskupów Katolickich w USA: 
 
Mógłbym dodać, że jeśli nie jest możliwe udzielenie Sakramentu, to, co Apostolski 
Penitencjaria powiedział o Sakramencie Pokuty, można zastosować analogicznie do 
Sakramentu Chorych: „Gdy poszczególni wierni znajdują się w bolesnej niemożności 
otrzymania sakramentalu rozgrzeszenie, należy pamiętać, że doskonała zal, 
pochodząca z miłości Boga, umiłowana ponad wszystko, wyrażona szczerą prośbą o 
przebaczenie (to, co penitent jest obecnie w stanie wyrazić) i któremu towarzyszy 
wotum spowiedzi, to znaczy: przez zdecydowane postanowienie, by jak najszybciej 
skorzystać ze spowiedzi sakramentalnej, uzyskuje się przebaczenie grzechów, 
nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452). ” (Komitet ds. Kultu Bożego, USCCB) 
 



Nigdy nie zapominaj w Mocy i rzeczywistości Jezusa w BOŻE MIŁOSIERDZIE. W tej 
chwili nie wolno nam wychodzić na Sakrament Namaszczenia Chorych. Jest 
tymczasowo zawieszone. Ponownie bądź cierpliwy. Módlcie się w domu. Módlcie się 
jak rodzina. Publikuję dla was niedzielne odczyty i homilię na stronie internetowej. 
 
Tak jak wielu z was ma obawy finansowe, ja też. Muszę zapłacić rachunki w 
Bazylice. Proszę wysłać lub wysłać koperty / wkłady. Mamy nowy automat 
pocztowy w biurze parafialnym (ganek frontowy). Niektóre cotygodniowe biuletyny 
są również do wzięcia. Dziękujemy bardzo wielu z was, którzy przesłali swoje 
koperty. Bóg nagradza twoje dobre serce. Nie trzeba dodawać, że walczymy, jak 
wielu z was. NIE ma regularnej tacy i NIE Bingo jest poważnym problemem. 
Opłacamy nasz personel parafialny i wydział szkolny oraz personel. Proszę was 
wszystkich, abyście zrobili, co mogli, aby wesprzeć bazylikę teraz i w 
nadchodzących dniach. Dziękuję i błogosławię! 
 
Chociaż nie możemy zorganizować odbioru na parkingu, planuję pobłogosławić 
PALMY podczas Mszy Świętej w Niedzielę Palmową, a następnie położyć pudełko 
błogosławionych palm na werandzie Urzędu Parafialnego i pudełko przy wejściu do 
Bazyliki od strony klasztoru do wzięcia. Proszę wziąć tylko jedną na rodzinę, aby 
było wystarczająco dużo palm dla wszystkich. TAK, proszę wziąć jeden dla tych, 
którzy są w domu. Po powrocie na Msze publiczne w Bazylice będzie więcej palmy. 
Uważaj na dystans społeczny, kiedy rezygnujesz z wkładów lub zbierasz dłonie. 
Wszyscy musimy przestrzegać dyrektyw zdrowotnych. 
 
Ponownie, dla Świenconki, pamiętaj, aby używać błogosławieństw w języku 
angielskim i polskim, które umieściliśmy na stronie. Wasza modlitwa i 
błogosławieństwo w domu będą szczególnym czasem dla waszej rodziny! 
Brakuje mi was wszystkich, rozmawiających, żartujących, a zwłaszcza modlących się 
z wami przy ołtarzu. Jesteśmy zjednoczeni w duchu i poprzez naszą modlitwę. Jest 
taka pieśń kościelna, która brzmi: „JEŻELI Bóg jest za nami, kto może być przeciwko 
nam”. Święty Paweł mówi również: „Nic nie może oddzielić nas od Miłości Boga, 
która przychodzi do nas w Chrystusie Jezusie”. 
 
„Dzięki uprzejmości i dobrej przyjemności Bóg może odpędzić ciemność i dać nam 
Swoje cudowne światło”. (Major Life of Francis, St. Bonaventure, 5:12) 
 
„Sługo Boży, jeśli poświęcisz się zdobywaniu i wytrwaniu, zarówno w sercu, jak i w 
zachowaniu, tej radości, która płynie z czystego serca i którą zdobywa się przez 
oddanie modlitwie, diabły nie mogą wyrządzić ci krzywdy. Mówią: „Ten sługa Boży 
jest tak szczęśliwy, gdy wszystko idzie źle, jak wtedy, gdy wszystko jest w porządku, 
dlatego nie możemy znaleźć szansy na wejście do Niego i zranienie go”. (zrodlo 
doskonałości Franciszka, 95) 
 
Błogosławieństwa i pokój,  
Friar Joe Bayne, OFM Conv. 
 


