
Милостивий Боже, захиснику беззахисних,
поглянь зі співчуттям на своїх людей

які страждають від небезпеки цієї глобальної пандемії.

Будь співчутливим до нас,
покажи нам свою нескінченну милість

і керуй руками тих,
які намагаються подолати цю ситуацію!

Прищепи всередині нас духа благородності,
щоб ми розуміли, як допомогти найслабшим:

літнім, бездомним та збіднілим ...
тим, хто несе основний тягар цієї кризи.

Дай нам відвагу наблизитись до цих людей
і допомогти їм у ці важкі часи!

Захисти лікарів та медсестер
та всіх медичних працівників,
які на передовій цієї пандемії!

Просвіти їхній розум,
щоб вони могли знайти ліки.

Ми просимо це
через заступництво Ісуса Христа, Твого Сина

нашого Господа, захисника потребуючих. Амінь.
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З огляду на пандемію, спричинену коронавірусом, який торкнувся кожної 
країни світу, Вікентійська Родина приєднується до зусиль тих людей, які 
були мобілізовані, щоб мінімізувати поширення цього вірусу і, зрештою, 
викорінити його.

Виконавчий комітет Вікентійської Родини просить усіх членів нашої 
духовної родини активно співпрацювати, щоб запобігти подальшому 
поширенню цього вірусу. Як добрі громадяни, давайте робити все те, що 
в наших силах та докладно дотримуватися директив та вказівок людей, 
які служать на передовій, допомагаючи та піклуючись про тих, хто 
постраждав від цього вірусу.

Що стосується служіння та послуг, які ми надаємо у всьому світі нужден-
ним людям, давайте переконаємось, що потреби бідних не нехтуються, 
особливо основні потреби в продуктах харчування та медичній опіці. 
Давайте служити таким чином, щоб це не  загрожувало нашому здоров’ю 
та запобігало поширенню вірусу далі, але діймо прислухаючись до вказі-
вок та кращих практик, які представлені національними та міжнародними 
експертами.

Довіряймо заступництву Пресвятої Богородиці Чудотворного медальйо-
ну, святого Вікентія де Поля та всіх святих та блаженних Вікентійської 
Родини, і молімося, щоб цей вірус був переможений, і щоб якнайшвидше 
ситуація у світі покращилася.

Запрошуємо всіх членів Вікентійської Родини щоденно молитися як інди-
відуально, так і в родині, сім’ї чи групі (відповідно до ситуації) наступни-
ми словами:
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