Franciszek wzywa do specjalnej
modlitwy w walce z koronawirusem

„Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy,
współczucia, czułości” stwierdził papież w niedzielę 22 marca po
modlitwie „Anioł Pański” i zapowiedział dwie nowe inicjatywy
modlitewne: zachęcił wszystkich chrześcijan, niezależnie od
istniejących podziałów do odmówienia w południe 25 marca
modlitwy „Ojcze nasz” a także do włączenia się za pośrednictwem
mediów w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27
marca o godz. 18.00.

Oto słowa Ojca Świętego w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia i siostry,
W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią,
chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu
do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców
wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych
wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając
jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam,
aby czynić to wiele razy w ciągu dnia, ale wszyscy razem, do odmówienia
„Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe, wszyscy razem. W dniu, w którym
wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi i Wcielenie Słowa,
oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy
przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.
Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na
dziedzińcu Bazyliki św. Piotra, chociaż plac będzie pusty. Już teraz zapraszam
wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu.
Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy
adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa
Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu
zupełnego.
Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć powszechnością modlitwy,
współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej
samotne i najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość. Okażmy naszą
bliskość lekarzom, pracownikom służby zdrowia, pielęgniarzom i pielęgniarkom,
wolontariuszom. Okażmy naszą bliskość władzom, które muszą podejmować
surowe środki ostrożności, ale dla naszego dobra. Okażmy naszą bliskość
policjantom, żołnierzom, którzy na tej na drodze nieustannie starają się utrzymać
porządek, aby było realizowane to, czego rząd wymaga, by czyniono dla dobra
nas wszystkich. Okażmy naszą bliskość wszystkim.

