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Rugăciunea Credincioșilor
în Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului
-1Doamne Dumnezeule, în această Zi Mondială a Migrantului și Refugiatului ne chemi
să-i întâmpinăm pe membrii familiei tale care vin pe teritoriile noastre pentru a fugi
de opresiune, de sărăcie, de persecuție, de violență și de război. Asemenea discipolilor
tăi și noi suntem plini de frică și îndoială, ba chiar suspicioși din fire am creat bariere
în inimile și în mințile noastre.
Uniți împreună cu Sfântul Părinte și cu Biserica Universală, NOI te rugăm:
1. Pentru întreaga Biserică Catolică: să-i îmbrățișeze pe toți migranții, „Căci noi toți am
fost botezați într-un singur Duh spre a fi un [singur] trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie
liberi… (1Cor 12,13), noi te rugăm.
2. Pentru bisericile catolice locale: să rămână unite în rugăciune, caritate și ospitalitate,
primind și asistând familiile care au parte de tratamente lipsite de demnitate sau care
trăiesc cu frica excluderii sau deportării, noi te rugăm.
3. Pentru toți catolicii: să păstreze vie speranța că reunificarea familiilor despărțite prin
migrație nu este doar o posibilitate, ci o datorie ce ține de viață, noi te rugăm.
4. Pentru autoritățile civile: să-și amintească întotdeauna că migrația își are rădăcinile
în nedreptatea economică și tulburările sociale; iar ei au datoria de a interveni imediat
pentru a pune capăt sărăciei și nedreptăților sociale, oferind șanse egale tuturor, noi te
rugăm.
5. Pentru lumea întreagă: ca bunătatea și grija față de cei care sosesc din alte
comunități să fie însoțite de eforturi consistente pentru integrare și armonizare, noi te
rugăm.
6. Pentru noi: să fim oameni ai credinței și ai compasiunii, respectând drepturile umane
și trăind dragostea lui Cristos pentru frații și surorile noastre, noi te rugăm:
7. Pentru migranți și refugiați: Duhul Sfânt să-i întărească și să-i ajute să depășească
fricile și represaliile pe care le-au trăit, pentru a trăi în armonie și fără resentimente, noi
te rugăm.
8. Pentru reforma migrației: aceasta să fie dreaptă, cuprinzătoare și realizabilă cât mai
rapid, oferind tuturor un spațiu comun, plăcut și plin de pace, noi te rugăm.
Dumnezeule, Tată iubitor, Tu ești dreptate pentru cei asupriți și speranță pentru cei
deznădăjduiți. Ascultă rugăciunile noastre în această zi și insuflă-ne modalități prin
care să manifestăm dragoste și grijă față de migranți și refugiați. Aprinde inimile
noastre și ale conducătorilor pentru a forma din multe popoare o singură familie unită,
familie ce oglindește unitatea sfintei Treimi. Aceasta te rugăm în numele lui Isus, Fiul
Tău și al Mariei. Amin.
(Oficiul pentru Pastorația Migranților și Refugiaților - CER)
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-2Doamne Dumnezeule, în această Zi Mondială a Migrantului și Refugiatului ne chemi
să-i întâmpinăm pe membrii familiei tale care vin pe teritoriile noastre pentru a fugi
de opresiune, de sărăcie, de persecuție, de violență și de război. Asemenea discipolilor
tăi și noi suntem plini de frică și îndoială, ba chiar suspicioși din fire am creat bariere
în inimile și în mințile noastre.
Uniți împreună cu Sfântul Părinte și cu Biserica Universală, NOI te rugăm să ne
ajuți cu harul tău:
1. Să alungăm frica din inimile noastre, pentru a putea îmbrățișa pe fiecare copil al
tău ca pe propriul frate și soră;
2. Să-i întâmpinăm pe migranți și refugiați cu bucurie și generozitate, răspunzând
nevoilor lor;
3. Să realizăm că tu îi chemi pe toți oamenii pe muntele tău sfânt pentru a-i învăța
căile păcii și ale dreptății;
4. Să împărțim ceea ce avem așa cum tu ai întins un banchet înaintea noastră;
5. Să dăm mărturie despre iubirea ta pentru toți oamenii, bucurându-ne de bogăția
darurilor pe care le aduc;
6. Să nu uităm să ne rugăm pentru odihna sufletească a tuturor migranților și
refugiaților care nu au mai ajuns la capătul drumului.
Dumnezeule, Tată iubitor, Tu ești dreptate pentru cei asupriți și speranță pentru cei
deznădăjduiți. Ascultă rugăciunile noastre în această zi și insuflă-ne modalități prin
care să manifestăm dragoste și grijă față de migranți și refugiați. Aprinde inimile
noastre și ale conducătorilor pentru a forma din multe popoare o singură familie unită,
familie ce oglindește unitatea sfintei Treimi. Aceasta te rugăm în numele lui Isus, Fiul
Tău și al Mariei. Amin.
(Oficiul pentru Pastorația Migranților și Refugiaților - CER)
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