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ZAPROSZENIE DO „MIKOŁAJKOWEJ” MODLITWY ZA CHORE DZIECI 

 

We wspomnienie św. Mikołaja, 6 grudnia, które w tym roku przypada  
w II Niedzielę Adwentu, chcemy wspólnie prosić o dary duchowe, w tym o łaskę zdrowia 
dla wszystkich dzieci, szczególnie chorych onkologicznie i cierpiących na inne 
schorzenia, zwłaszcza choroby uwarunkowane genetycznie o przewlekłym i ciężkim 
przebiegu. W duchu solidarności modlimy się za ich rodziców oraz za ich medycznych 
opiekunów.  

Od kilku lat – właśnie w dzień św. Mikołaja – modliłem się w kaplicy pw. Aniołów 
Stróżów z młodymi pacjentami, ich rodzicami i personelem w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II. Mogłem też odwiedzić chore dzieci i młodzież na 
kilku oddziałach tego Centrum. W tym roku nasza wspólna, niosąca wsparcie i nadzieję 
modlitwa, nie jest możliwa ze względów na obowiązujące zarządzenia sanitarne.  

Możliwa jest jednak zawsze duchowa bliskość, towarzyszenie i modlitwa 
wypowiedziana szczególnie Eucharystią, ofiarą Jezusa Chrystusa i naszą, którą 
odprawię w nadchodzącą niedziele w katowickiej katedrze Chrystusa Króla  
o godz. 10:30 w intencji chorych dzieci, leczonych aktualnie w katowickim 
Centrum.  

Będziemy też pamiętać o wszystkich dzieciach i młodzieży przebywających  
na oddziałach  onkologii, hematologii i chemioterapii oraz o pacjentach dziecięcej 
kardiochirurgii i o dzieciach chorujących na COVID-19. Wraz z całym Kościołem – 
będziemy wzywali wstawiennictwa i pomocy św. Mikołaja, aby wyjednał  
u Wszechmogącego Boga dar zdrowia wszystkim chorym dzieciom. Szczególnie proszę 
ich zdrowych rówieśników, aby w dniu św. Mikołaja, obdarowani podarunkami, 
pomyśleli o swoich chorych kolegach i koleżankach, i złożyli w ich intencji cenny 
podarunek osobistej i rodzinnej modlitwy.     

Rodzicom, którzy towarzyszą chorym dzieciom, a także lekarzom  
i pielęgniarkom, którzy leczą i robią wszystko co po ludzku możliwe, aby ulżyć 
najmłodszym w cierpieniu, należy się nasz szczególny szacunek i uznanie oraz szczere 
Bóg zapłać.  
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Zapraszam całą wspólnotę wiernych archidiecezji katowickiej do wspólnej 
modlitwy przez wstawiennictwo św. Mikołaja, św. Jana Pawła II i Aniołów Stróżów  
o łaskę powrotu do zdrowia dla chorych dzieci i młodzieży. Niech ta modlitwa będzie 
naszym darem w dzień św. Mikołaja dla tych, którzy pragną przezwyciężyć chorobę  
i cieszyć się zdrowym życiem wraz ze swoimi rodzicami i rówieśnikami.  

Wszystkim błogosławię!  
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Katowice, 4 grudnia 2020 r, we wspomnienie św. Barbary. 
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