
                                                 

                       Uczennica kl.I   Szkoła Podstawowa w Maszewie    



Niech dobry Bóg obdarzy wszystkich pracowników 
służby zdrowia  tymi łaskami ,których najbardziej 
potrzebują ,aby podejmowali dobre decyzje . Byli 

współczujący, delikatni, rozważni i wyrozumiali, aby 
opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością 

dostrzegając w każdych z nich Cierpiącego Chrystusa 

Uczeń kl. VII  

                                                            Szkoła Podstawowa w Maszewie  

Ojcze, prosimy Cię otocz Swoją opieką i łaską lekarzy, 
pielęgniarki oraz wszystkich którzy pomagają chorym oraz 

potrzebującym w tych trudnych czasach pandemii 
koronawirusa. 

Daj im dużo zdrowia oraz siły by mogli podołać tej ciężkiej                      
i odpowiedzialnej pracy. 

Wejrzyj również łaskawie na ich rodziny, które cierpią                             
z powodu rozłąki. Amen. 

Uczeń kl. VII  

                                                            Szkoła Podstawowa w Maszewie   

  



Panie Boże pobłogosław pracowników Służby Zdrowia, 
wolontariuszy i inne służby, które w tak trudnym dla nas 

momencie narażają dla nas swoje życie. Niech Pan Bóg 
obdarzy wszystkich wiarą i łaską, aby nie poddawali się w 
tak trudnym dla nas czasie. Przez Chrystusa Pana Naszego 

Amen. 
Uczeń kl. VI 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie    

 
 

Panie Boże dziękuje ci że wypełniasz miłością serca lekarzy 
,pielęgniarek i wolontariuszy. 

Za ich poświęcenie  w niesieniu pomocy i przynoszeniu ulgi w 
chorobie i cierpieniu osób zarażonych. 

Proszę cię abyś w swojej miłości dalej napełniał ich dobrocią i 
opiekował się nimi oraz ich rodzinami 

Uczeń kl. VI 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie     

 

Panie Najwyższy miej w opiece lekarzy, 
cały personel medyczny, 

wszystkich, którzy angażują się w pomoc chorym ludziom, 
otocz ich swoją łaską, miłością 
i wynagrodź im ten wielki trud. 

Niech światło Twojego miłosierdzia otoczy tych ludzi. 
Każdego dnia i każdej nocy bądź im zawsze przy pomocy. 

Amen 
Uczeń kl. V 

Szkoła Podstawowa w Maszewie    



 
Ojcze nasz wspieraj i chroń  

tych wszystkich ludzi zwalczających wirus,  
inspiruj i błogosław tym ,  

którzy starają się opanować sytuację,  
daj im wszystkim siłę  

do przejścia przez to trudne doświadczenie  
i wlej nadzieję w ich serca.  

Proszę kieruj nimi tak aby podejmowali mądre decyzje  
i jak najszybciej odkryli lekarstwo  

Amen. 
Uczennica kl. VI 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie   

 
 

Panie Boże wspieraj służby zdrowia, wolontariuszy,   
i wszystkich ludzi, którzy pomagają nam  

w tym trudnym dla nas czasie. 
Ty zawsze uczyłeś nas miłości do bliźniego i nawoływałeś do 

poświęcenia całego siebie dla innych. 
Strzeż nas wszystkich od tego wirusa.  

Pomóż nam przetrwać trudny czas i miej nas w swojej opiece. 
Obdarz Darami Ducha Świętego wszystkich potrzebujących. 

Amen 
Uczennica kl. VI 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie   

 
 



 

Dobry Boże, Ojcze Nasz, który stworzyłeś cały świat, 

miej w opiece wszystkich pracowników służby zdrowia 
i wspieraj ich każdego dnia. 

Spraw by mieli siłę do walki z epidemią, 
która zawładnęła całą naszą ziemią. 

Ześlij na nich łaskę Duchową i pomoc w codziennej walce 
o każde życie, które przyjdzie im ratować. 
Dodaj im siły i wiary by nie zwątpili w to, 

że to co robią ma sens, 
by się nie poddawali i nadal dzielnie pracowali. 

Uczennica kl. V 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie    

 
 

Panie Boże, daj siłę i odwagę w tym trudnym czasie,  
jakim się znaleźliśmy. 

Mniej w opiece szczególnie  
pracowników służby zdrowia, wolontariuszy  

i wszystkim ludzi chorych zarażonych koronawirusem  
oni najbardziej potrzebują twojego wsparcia. 

Pomóż nam przetrwać czas epidemii  
i jak najszybciej powrócić do zdrowia. 

Uczeń kl. V 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie   

 



 
 
 
 

Panie Boże, z całego serca proszę Cię,  
miej w swojej opiece wszystkich tych,  

których powołałeś do służby leczenia chorych,  
lekarzy i pielęgniarki, a także wszystkich wolontariuszy,  

którzy w tych ciężkich dniach pomagają chorym  
i ich bliskim.  

Miej w swojej opiece wszystkie inne służby,  
które w tym trudnym czasie  

działają na rzecz drugiego człowieka, poświęcają się  
i dbają o bezpieczeństwo bliźnich.  

Proszę, daj im dużo zdrowia i chęć do dalszego działania.  
Daj im siłę, aby mogli opiekować się tymi,  

którzy tego potrzebują.  
Proszę Cię także o wygaśniecie epidemii  

oraz o ochronę dla całej naszej wspólnoty  
i wszystkich ludzi na świecie.  

Chroń nas i czuwaj nad nami wszystkimi każdego dnia. 
Uczeń kl. V 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie   

  



Uczennica kl. I. Szkoła Podstawowa w 
Maszewie   

 Uczennica  kl. III 

                                                            Szkoła Podstawowa w Maszewie  



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Uczeń kl. III 

                                                            Szkoła Podstawowa w Maszewie  



 

 

Uczennica  kl. II 

                                                            Szkoła Podstawowa w Maszewie   

 

 



 

Uczeń kl. I 

                                                            Szkoła Podstawowa w Maszewie  

 

 

 

 



 

 

 

Uczeń kl. II 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie  

 



 

Uczennica kl. II 

Szkoła Podstawowa w Maszewie    

 

 

 

 
Uczennica kl. II 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie    



 

Uczeń kl. II 
 Szkoła Podstawowa w Maszewie   
 

 

Uczeń kl. II 
 Szkoła Podstawowa w Maszewie    



 

 

 

 

 

 

Uczennica kl. II 

Szkoła Podstawowa w Maszewie   

 

 

 

 

Uczennica kl. II 

 Szkoła Podstawowa w Maszewie  

 

                                     Uczennica kl. II 

                                      Szkoła Podstawowa w Maszewie     

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń kl. I 

                                                            Szkoła Podstawowa w Maszewie  

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszewie 

oraz Szkolne Koło Caritas 

 

 

 

 


