
Archdiocese of Chicago’s Bells Call to Prayer 
9 a.m. – Prayer for those infected with the virus and all who are ill Lord, place your healing hand 
on those who suffer illness. Bring them to full health and ease their anxious hearts. May our 
prayer and the intercession of the Blessed Virgin Mary encourage them that they are not alone. 
We ask this in Jesus’ Name. AMEN. 

12 p.m. – Prayer for health care workers and those attending to the sick Lord, we are ennobled 
by those who put their lives at risk in caring for the sick. Keep them safe and embolden them 
when they are weary. We ask this in Jesus’ Name. AMEN. 

3 p.m. – Prayer for first responders and essential workers Lord, we pray for those who run to 
danger to keep us safe and those who serve the common good. Embrace them with your mantle 
of protection and 
comfort the fears of their families. We ask this in Jesus’ Name. AMEN. 

6 p.m. – Prayer for people of every nation and their leaders Lord, the pandemic opens our eyes 
to see each other as brothers and sisters in one human family. We pray for people of every nation 
and their leaders, asking that they be inspired to seek the good of all and quell the voices of 
division. We ask this in Jesus’ Name. AMEN. 

9 p.m. – Prayer for those who have died today Lord, we grieve the passing of our sisters and 
brothers who have died this day. We commend them to your tender mercy, confident that 
nothing, not even 
death, will separate us from your love. We ask this in Jesus’ Name. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intencje i modlitwy akcji „ Dzwony wzywają na modlitwę” 
9 a.m. – W intencji osób zarażonych wirusem i wszystkich chorych Panie, połóż swoją 
uzdrawiającą dłoń na tych, którzy cierpią z powodu choroby. Daj im uzdrowienie i wlej pokój w 
ich pełne lęku serca. Niech nasza modlitwa i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny da im 
pewność, że nie są sami. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. AMEN. 

12 w południe – W intencji pracowników służby zdrowia i tych, którzy opiekują się chorymi 
Panie, jesteśmy umocnieni postawą tych, którzy ryzykują życie opieką nad chorymi. Chroń ich i 
dodawaj im sił, gdy są zmęczeni. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. AMEN. 

3 p.m. – W intencji pracowników pierwszego kontaktu i tych, których praca jest konieczna 
Panie, prosimy za tych, którzy wychodzą naprzeciw zagrożeniu, aby zapewnić nam 
bezpieczeństwo, i za tych, którzy służą wspólnemu dobru. Otul ich płaszczem swej opieki i 
otrzyj łzy lęku z oczu ich rodzin. Prosimy o to przez 
Jezusa Chrystusa Pana naszego. AMEN. 

6 p.m. – W intencji wszystkich narodów i ich przywódców Panie, pandemia otwiera nam oczy, 
aby spojrzeć na siebie nawzajem jako na braci i siostry w jednej ludzkiej rodzinie. Modlimy się 
za ludzi z wszystkich narodów i ich przywódców, prosząc, aby szukali dobra dla wszystkich i 
tłumili głosy podziału. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. AMEN. 

9 p.m. – Modlitwa za tych, którzy dziś umarli Panie, opłakujemy śmierć naszych sióstr i braci, 
którzy zmarli tego dnia. Polecamy ich Twojemu litościwemu miłosierdziu, mając pewność, że 
nic, nawet śmierć, nie oddzieli nas od Twojej miłości. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa Pana 
naszego. AMEN. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campanas de la Arquidiócesis de Chicago llamando a la 
oración 
 
9 a.m. - Oración por aquellos infectados con el virus y todos los que están enfermos Señor, pon 
tu mano curativa sobre aquellos que sufren enfermedades. Llévalos a la salud plena y alivia sus 
corazones ansiosos. Que nuestra oración y la intercesión de la Santísima Virgen María los 
alienten a que no estén solos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. AMÉN. 
 
12 p.m. - Oración por los trabajadores de la salud y los que atienden al los enfermos Señor, 
somos ennoblecidos por aquellos que arriesgan sus vidas al cuidar a los enfermos. Manténgalos a 
salvo y envalentécelos cuando estén cansados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. AMÉN. 
 
3 p.m. - Oración por los primeros respondedores y los trabajadores esenciales Señor, oramos por 
aquellos que corren peligro para mantenernos a salvo y aquellos que sirven al bien común. 
Abrácelos con tu manto de protección y consolar los temores de sus familias. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús. AMÉN. 
 
6 p.m. - Oración por las personas de cada nación y sus líderes Señor, la pandemia nos abre los 
ojos para vernos como hermanos y hermanas en una familia humana. Oramos por las personas de 
cada nación y sus líderes, pidiéndoles que se inspiren para buscar el bien de todos y sofocar las 
voces de división. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. AMÉN. 
 
9 p.m. - Oración por aquellos que han muerto hoy Señor, lamentamos la muerte de nuestras 
hermanas y hermanos que han muerto este día. Los encomendamos a su tierna misericordia, 
confiando en que nada, ni siquiera la muerte, nos separará de tu amor. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús. AMÉN 
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