
Modlimy się codziennie:  

- O ustanie epidemii  

- O bezpieczeństwo dla pracujących - kierowców dowożących potrzebne nam środki i żywonść 

oraz za pełniących służbę w całym kraju 

- O ochronę naszych Rodzin i całej naszej Ojczyzny! 

- Codziennie odprawiam Msze święte, modlitwę Różańcową i Koronkę do Bożego Miłosierdzia! 

Z serdeczną modlitwą i Szczęść Boże! 

Ks. mł. insp. dr Marian Midura 

Krajowy Duszpasterz Kierowców  

Dziekan KAS 

  

 

Papież Franciszek modlił się w bazylice Santa Maria Maggiore przed 
cudownym krucyfiksem - o ustanie epidemii    

Papież Franciszek udał się do bazyliki Santa Maria Maggiore, aby skierować modlitwę do patronki 
Wiecznego Miasta, Matki Bożej, Salus populi Romani, o ustanie pandemii, która dotknęła Włochy i 
cały świat – poinformował dyrektor watykańskiej Sala Stampa, Matteo Bruni. 

Ojciec Święty idąc pieszo wzdłuż Via del Corso dotarł do kościoła San Marcello al Corso, gdzie 
znajduje się cudowny krucyfiks, który w 1522 r. był niesiony w procesji przez dzielnice miasta, aby 
ustała w Rzymie „Wielka zaraza”!!! 



Ojciec Święty prosił o ustanie pandemii dotykającej 
Włochy i cały świat, błagał o uzdrowienie wielu chorych, 
pamiętając o licznych ofiarach minionych dni. Papież 
modlił się także za ich rodziny i przyjaciół o pocieszenie 
i umocnienie. Franciszek objął swoimi modlitwami 
pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i 
pielęgniarzy oraz do tych, którzy w tych dniach swoją 
pracą zapewniają społeczeństwu funkcjonowanie.  

Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani należy do 
najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. 
Przydomek „Ocalenie Ludu Rzymskiego” sięga końca 
VI wieku, kiedy mieszkańców Rzymu trawiła jedna z 
epidemii dżumy. W 590 r. papież Grzegorz Wielki niósł 
ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o 
ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie anioła, 
chowającego karzący miecz, a wkrótce potem zaraza 
ustąpiła. Także w późniejszych wiekach procesje i 
nabożeństwa błagalne z tym wizerunkiem 
organizowane były w okresie niebezpieczeństw 
zagrażających mieszkańcom. 

Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore, jednej z 
czterech bazylik większych Rzymu. Papież Franciszek ma w zwyczaju modlić się przy tym 
wizerunkiem przed rozpoczęciem podróży, a także udawać się do niego tuż po powrocie, z 
modlitwą dziękczynną. Po raz pierwszy obraz ten był obecny na ŚDM w 2000 r. na Tor Vergata. 3 
lata później, podczas diecezjalnego ŚDM w Rzymie na progu Wielkiego Tygodnia papież Jan Paweł 
II podarował jego kopię młodzieży, jako drugi oprócz krzyża symbol spotkań młodych. Od tej pory 
wizerunek pielgrzymuje po całym świecie, zwłaszcza w krajach i rejonach świata, organizujących 
ŚDM. 

 

(Z księgi proroka Daniela: Dn 3, 25. 34-43) 
Powstawszy, Azariasz tak się modlił, a otwarłszy usta, mówił pośród ognia: "Nie opuszczaj nas na 
zawsze - przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas 
swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego 
świętego - Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad 
brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś 
poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, 
ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie 
pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u 
Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niechaj dziś 
będzie nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba! Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie 
mogą doznać wstydu. Teraz zaś idziemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i 
szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według 
wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławnym, Panie!" 
 


