RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
în Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului
–1–
Doamne Dumnezeule, uniți în fața Ta ca o singură familie, ne rugăm astăzi pentru
toate necesitățile comunităților noastre locale, pentru Biserica Universală, pentru
lumea întreagă și pentru conducătorii ei. Având încredere în mila și dragostea Ta
nemărginită și uniți fiind împreună cu Sfântul Părinte și cu Biserica Universală, noi te
rugăm:
1. Pentru Biserica Universală și conducătorii ei: ca toți să deschidă larg porțile
inimii lor, primindu-i cu bunătate pe frații și surorile care fug din calea necazurilor,
căutând refugiu și speranță pentru viitor în mijlocul lor. Noi te rugăm: R
2. Pentru autoritățile civile și conducătorii lumii: ca toți să respecte viața și
demnitatea umană și să își unească eforturile pentru a construi o lume dreaptă,
pașnică și durabilă. Noi te rugăm: R
3. Pentru migranți și refugiați: să aibă harul și puterea de a îndura cu răbdare
toate suferințele cauzate de pierderea celor dragi, de incertitudinea
înfricoșătoare a călătoriilor obositoare, de riscurile ce-i pândesc la orice pas, de
pericolele ce le întâlnesc în drumul spre un loc mai sigur și mai plin de speranță.
Noi te rugăm: R
4. Pentru comunitățile noastre locale: ca să putem găsi proiecte concrete și
viabile prin care să-i primim așa cum se cuvine pe noii membri ai Bisericii, trimiși
de Tine în persoana migranților și refugiaților din mijlocul nostru. Noi te rugăm: R
5. Pentru voluntarii și bunii samariteni ai timpului nostru: ca forțele și resursele
lor să fie reînnoite cu binecuvântări în fiecare zi care trece. Noi te rugăm: R
6. Pentru victimele ce și-au pierdut viața în război, violențe și asupriri: ca
sufletele lor să găsească alinare veșnică în mila Ta. Noi te rugăm: R
Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, Tu ai creat fiecare persoană umană după chipul și
asemănarea Ta. Privește cu dragoste și milă asupra tuturor copiilor care te cheamă cu
credință; leagă-ne într-o unitate perfectă; ajută-ne să construim punți peste tot ceea
ce ne separă și ne divizează. Aceasta ți-o cerem 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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