Rugăciunea Credincioșilor
în Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului
Conștienți fiind de compasiunea și bunătatea lui Dumnezeu, să-i cerem Tatălui nostru
ceresc să ne ajute să avem și noi o inimă plină de compasiune și bunătate. Să punem
înaintea Tatălui nostru iubitor toate nevoile migranților, ale refugiaților și ale tuturor
celor nevoiți să fugă. Ne rugăm:
1. Pentru Biserică:
Ne rugăm, Doamne, ca Papa, episcopii, preoții și toți credincioșii, plini de harul Duhului Sfânt,
să poată arăta lumii întregi, mai ales celor aflați în necaz, prin gesturi concrete, frumusețea
vieții de credință. Să ne rugăm: ...
2. Pentru liderii lumii:
Ne rugăm ca aceștia să aibă curajul și voința politică de a promulga legi care să-i protejeze și
să-i ajute pe migranți și refugiați; să poată identifica programe și servicii concrete care să
promoveze demnitatea și ajutorul fiecărei persoane. Să ne rugăm: ...
3. Pentru victimele sclaviei și ale traficului de persoane:
Ne rugăm pentru toate persoanele lipsite de libertate și pentru victimele traficului de carne
vie, forțate să muncească sau să își vândă propriul trup. Ajută-le Doamne, ca eliberate fiind de
lanțurile impuse și garantată fiind protecția și siguranța lor, să poată privi spre ziua de mâine
cu mai multă speranță. Să ne rugăm: ...
4. Pentru refugiați și familiile lor:
Ne rugăm pentru toate acele persoane, victime ale războiului și ale violențelor. Revarsă,
Doamne, harul păcii asupra tuturor națiunilor, pentru ca tensiunile dintre cei aflați în conflict
să se rezolve, să poată găsi pacea, mai întâi în inima lor, pentru ca mai apoi să o răspândească
și în jur; iar pe noi toți fă-ne asemenea Bunului Samaritean care știe să se oprească și să se
îngrijească de cel suferind, pentru ca toți să simțim cu adevărat că aparținem unei singure
familii umane unite, binecuvântate și îndrăgite de Dumnezeu. Să ne rugăm: ...
5. Pentru migranți și familiile lor:
Ne rugăm pentru toți cei care sunt străini în altă țară. Doamne Dumnezeule, în ochii tăi nimeni
nu este străin, de aceea te rugăm să ai grijă de familiile divizate și fragmentate din cauza
separărilor geografice și fizice. Alină-i în durerea și greutățile lor, mai ales în singurătatea pe
care o simt departe de cei dragi. Să ne rugăm: ...
6. Pentru migranții și refugiații decedați:
Ne rugăm pentru toți cei care au lăsat în urmă casa, pământul și tot ceea ce le era drag, pentru
toți cei care au murit pe drum, în tip ce treceau granițele și mările periculoase. Dumnezeul
milei și al compasiunii, strânge-i în brațele tale iubitoare pe toți cei care, de-a lungul timpului,
au căzut pe cale și dă-le odihna veșnică în casa ta cerească. Să ne rugăm: ...

Dumnezeule, Tată atotputernic, prin aceste rugăciuni susține-ne cu ajutorul harului
tău pentru a continua să fim plini de credință și zeloși în a promova grija față de cei
vulnerabili. Cerem acest lucru prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău, care fiind
Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți
vecii vecilor. Amin.
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