Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului

A construi viitorul cu migranții și refugiații
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DE REȚINUT
Se recomandă:
Adorația / Veghea de rugăciune să se desfășoare în fața Preasfântului Sacrament. Dacă
acest lucru nu este posibil, se recomandă expunerea unui Crucifix.
Materiale necesare:
1. Un glob pământesc; 2. O candelă aprinsă; 3. O trusă medicală și câteva bandaje; 4. O hârtie
sau mai multe, un dosar, un pix și o ștampliă; 5. O plantă în ghiveci; 6. O pâine, vin și apă.
Toate acestea vor fi aduse la momentul stabilit în procesiune în fața Preasfântului
Sacrament sau a Crucifixului. Cel care va purta simbolul în procesiune va rosti și intenția.
Persoane resursă:
Pe lângă persoanele implicate de obicei într-un moment de rugăciune, „Partea a III-a –
Cine sunt constructorii?” presupune ca intențiile să fie citite de persoane de vârste și
categorii diferite, însă, în lipsa acestora intenția poate fi încredințată oricui. Persoanele
resursă sunt: 1. Un copil; 2. Un tânăr; 3. Un adult; 4. Un refugiat; 5. Un migrant; 6. Un
reprezentant al autorității publice; 7. Un preot.

INTRODUCERE

GHID: Biserica celebrează Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului încă din anul
1914, cu câteva luni înainte de începerea Primului Război Mondial. În primii ani era
celebrată în zile diferite, în funcție de Biserica locală și de nevoile ei, însă, după ceva
timp celebrarea acesteia a fost unificată în Biserică, conținând o singură temă și o
singură zi. Actualmente Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului se celebrează în
ultima duminică din luna Septembrie. Mesajele Sfântului Părinte pentru această zi
reprezintă o invitație adresată Bisericii Catolice de a conștientiza fenomenul migrației
și de a se implica în favoarea migranților și refugiaților, încurajându-i pe catolicii din
lumea întreagă să-și amintească de aceștia și să se roage pentru ei. Această zi este, în
același timp, și o modalitate a Bisericii de a-și exprima sprijinul și îngrijorarea pentru
oamenii care sunt forțați să-și părăsească pământul natal din cauza persecuțiilor, a
războiului, a conflictelor sau a dezastrelor naturale.
Papa Francisc ne invită să construim viitorul alături de migranți și refugiați, dar cu
siguranță mulți dintre noi ne întrebăm:
1. Ce înseamnă „viitorul”?
2. Care sunt materialele și uneltele?
3. Cine sunt constructorii?
Ne-am adunat împreună pentru a reflecta asupra acestor întrebări și pentru a ne pregăti
cum se cuvine pentru a celebra Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului.
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ADORAȚIE / VEGHE DE RUGĂCIUNE
Cântec...
(Se expune Preasfântul Sacrament pentru adorație, dacă este cazul)
GHID: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
GHID: Doamne, Isuse, Tu ne inviți să privim spre viitor, acel viitor care este Împărăția
Ta, o Împărăție a Păcii și a Iubirii, care a fost deja inaugurată la venirea Ta pe pământ.
Tu ți-ai asumat condiția de migrant prin Întrupare, atunci când ai părăsit locuința
cerească și ai venit pe pământ. Pe pământ, trăind condiția de migrant în Israel, ai fost
nevoit să fugi în Egipt și ai trăit astfel experiența omului refugiat. Iată de ce Tu ești,
pentru noi toți, modelul suprem al migrantului și refugiatului. În această seară, conștienți
fiind că Tu ești mereu alături de noi pe parcursul călătoriei pământești, te rugăm să ne
dai harul de a continua proiectul Tău, acela de a construi Împărăția păcii și a iubirii pe
care a-i început-o Tu, o Împărăție în care nu mai suntem străini sau necunoscuți, ci
suntem cu toții cetățeni și membri ai casei lui Dumnezeu (cf. Ef 2,19-22).
Partea I – Ce înseamnă viitorul?
GHID: Toată Scriptura, Cuvântul Tău, este inspirată de Duhul Sfânt din voința Tatălui și
ne este de folos pentru a învăța, pentru a mustra, pentru a îndrepta. Ea ne instruiește în
dreptate pentru ca, cetățeni ai Împărăției fiind, să fim pregătiți pentru toată lucrarea bună.
Vom asculta așadar, cu atenție și disponibilitate, Cuvântul, pentru a învăța și a înțelege.
LECTURA 1: Efeseni 2,19-22
Așadar, voi nu mai sunteți străini și nici oaspeți, ci sunteți concetățeni ai sfinților și
oameni de casă ai lui Dumnezeu, zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra
unghiulară fiind Cristos Isus. În el, toată construcția, ca un ansamblu armonios, se
înalță ca un templu sfânt în Domnul, în care și voi sunteți zidiți ca să deveniți o locuință
a lui Dumnezeu prin Duhul.
Cuvântul Domnului
PSALM: 146,5-9
R: Lăudați-l pe Domnul pentru că se îndură de cel sărman
1. Fericit este acela care îl are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob;
care-și pune speranța în Domnul Dumnezeul său!
El a făcut cerul și pământul, marea și toate câte se află în ele.
El păstrează fidelitatea în veci. R:
2. Domul face judecată pentru cei asupriți,
și dă pâine celor flămânzi.
El îi eliberează pe cei închiși.
Și le deschide ochii celor orbi, R:
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3. Domnul îi ridică pe cei împovărați,
și îi iubește pe cei drepți,
El are grijă de cei străini,
sprijină pe văduvă și pe orfan, R:
LECTURA A 2-A: 1Timotei 6,11-16
Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea! Urmărește dreptatea, evlavia, credința,
iubirea, statornicia, blândețea! Luptă lupta cea bună a credinței, cucerește viața cea
veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor
martori! Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor și înaintea lui
Cristos Isus, care a dat mărturia cea bună în fața lui Ponțiu Pilat: păzește porunca fără
prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos pe care, la timpul
potrivit, o va face cunoscută fericitul și unicul Stăpânitor, Regele regilor și Domnul
domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de nepătruns, pe
care niciun om nu l-a văzut și nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste și putere
veșnică! Amin!
Cuvântul Domnului
ALELUIA - Isus Cristos, deși era bogat, s-a făcut sărac
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți - ALELUIA
EVANGHELIA: Matei 18,10-14
Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și mătăsuri fine și se bucura în fiecare
zi cu mare fast; la poarta lui zăcea un sărac, al cărui nume era Lazăr, plin de bube:
el ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Ba mai mult, veneau
și câinii să-i lingă bubele. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui
Abraham. A murit și bogatul și a fost îngropat. Pe când se chinuia în iad, și-a ridicat
ochii și l-a văzut pe Abraham și pe Lazăr în sânul lui și, strigând, a zis: «Părinte
Abraham, îndură-te de mine și trimite-l pe Lazăr ca să-și înmoaie vârful degetului
în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinui cumplit în flăcările acestea!». Însă
Abraham i-a spus: «Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune în timpul vieții tale,
după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi. Și pe
lângă toate acestea, între noi și voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să
treacă de aici la voi să nu poată și nici de acolo să treacă la noi». El a zis: «Atunci
te rog, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am cinci frați, ca să-i prevină,
nu cumva să ajungă și ei în acest loc de chin!». Dar Abraham i-a spus: «Îi au pe
Moise și pe Profeți: să asculte de ei!». El însă a zis: «Nu, părinte Abraham, dar dacă
unul dintre morți ar veni la ei, s-ar converti». I-a răspuns: «Dacă nu ascultă de
Moise și Profeți, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu se vor convinge»”.
Cuvântul Domnului
REFLECȚIE:
Un turist l-a vizitat pe renumitul rabin polonez, Hofetz Chaim. A fost foarte surprins
când a văzut casa rabinului deoarece aceasta era o simplă cameră plină de cărți.
Singura mobilă era o masă și un pat.
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-

Rabbi, unde este mobila ta?- întreabă turistul.
Unde este a ta? - întreabă rabinul.
A mea? Eu sunt în trecere. Sunt doar un vizitator aici.
Așa sunt și eu pe pământ.

Cu toții suntem pelerini pe acest pământ. Teribila pandemie, încercările și precaritatea vieții,
ne-au făcut să fim mult mai conștienți de existența noastră temporară și de statutul nostru
de pelerini în această lume. Fiecare dintre noi, săraci sau bogați, oameni cu cetățenie sau
migranți, venim din țărână și ne vom întoarce în țărână (Gen 3,19). Nu am adus nimic cu
noi în această lume și nu vom lua cu noi nimic din ea. (1Tim 6,7; Iob 1,21; Ecl 5,15).
Sfântul Paul al VI-lea ne-a cerut să construim o lume unde „Lazăr cel sărac se poate
așeza la aceeași masă cu omul cel bogat”. Papa Francisc și Sinodul despre sinodalitate
ne invită, de asemenea, să-i așezăm în centru pe cei marginalizați și vulnerabili; să-l
lăsăm pe Lazăr să intre în casele noastre, așezându-ne cu toții la masa comuniunii.
Aceasta este misiunea noastră comună, ca oameni de bună credință și creștini.
Prin parabola pe care am ascultat-o Isus ne învață să avem grijă, să împărțim cu ceilalți,
să devenim prieteni ai migranților și refugiaților săraci pentru ca, în acest fel, Isus să ne
primească în Paradis.
Isus ne invită să folosim bunăstarea noastră ca mijloc pentru a ajunge în cer. Putem face
acest lucru împărțind bogățiile noastre cu toți copiii cerului. Am învățat acest lucru prin
parabola administratorului necinstit (Lc 16,1-13), care este exact înainte de parabola
citită astăzi. Cine sunt adevărații copii ai Împărăției cerești cu care trebuie să împărțim
bogățiile noastre? Sunt cei săraci și nevoiași, precum Lazăr; iar Lazăr înseamnă
„Dumnezeu ajută”. Logica este simplă: dacă îl ajutăm pe Lazăr, pe „Dumnezeu care
ajută”, și Dumnezeu ne va ajuta pe noi. Devenind prieteni ai celor sărmani, „ai
migranților obligați să fugă”, devenim prieteni ai lui Dumnezeu.
Această parabolă reprezintă un avertisment pentru noi, oamenii norocoși ai pământului,
care luăm darurile primite de la Domnul drept destinul nostru personal, drept ceea ce ni
se cuvine, și uităm să împărțim cu semenii noștri.
În parabolă auzim că Dumnezeu a pus o prăpastie între cer și pământ. Prăpastia este
rezultatul zidurilor și granițelor ridicate pentru a-i ține afară pe cei săraci, înfometați,
goi, exploatați, marginalizați și suferinzi. Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului și
laureat al Premiului Nobel pentru pace, în anul 1986, afirma: Opusul iubirii nu este ura.
Opusul iubirii este indiferența.
Atât timp cât nu distrugem perdeaua sărăciei, abisul dorinței de independență și
bunăstare, așa cum o numește papa Francisc, vom continua să săpăm o prăpastie adâncă
între noi și Paradisul ceresc; „atât timp cât Lazăr continuă să stea afară la ușa caselor
noastre, nu poate exista dreptate sau pace”, iar noi suntem departe de a actualiza în
lume planul Împărăției lui Dumnezeu.
Cântec...
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Partea a II-a – Care sunt materialele și uneltele?
GHIDUL: Dornici de a-Ți sluji, Doamne, aducem în fața altarului Tău materialele și
uneltele necesare pentru construirea viitorului, pentru construirea Împărăției.
Binecuvântează, Doamne, tot ceea ce aducem înaintea Ta, pentru ca munca pentru
Împărăție să fie spre folosul tuturor.
1. GLOBUL PĂMÂNTESC: Globul reprezintă lumea întreagă și pe toți oamenii de
pretutindeni. Oferind acest glob așezăm în mâinile Tatălui nostru iubitor și milostiv
fiecare ființă umană, creată după chipul și asemănarea Sa.
- Ajută-ne, Doamne, să conștientizăm că prezența migranților și a refugiaților
reprezintă o mare provocare, dar în același timp, o oportunitate imensă pentru
creșterea culturală și spirituală a noastră, a tuturor.
2. CANDELA APRINSĂ: Oferind această candelă, care reprezintă căldura și lumina
Tatălui plin de generozitate, ne amintim de cei care trăiesc în întunericul
analfabetismului, al sărăciei și al muncii în noile forme de sclavie.
- Fie ca lumina Ta, Doamne, să lumineze mințile celor care pot oferi ajutor și sprijin
tuturor celor care sunt în întuneric, pentru a aduce lumină în viețile lor.
3. TRUSA MEDICALĂ ȘI BANDAJELE: Bandajele simbolizează: legarea,
vindecarea și unitatea. Trebuie să căutăm să legăm și să vindecăm rănile milioanelor de
oameni care sunt victime ale traficului de persoane și ale sclaviei. Ei sunt printre cei mai
dezumanizați și abandonați oameni din lumea întreagă.
- Ajută-i, Doamne, pe toți oamenii de bunăvoință, implicați în asociații și ONG-uri, să
ajute zilnic la îngrijirea rănilor umane, să lege, să vindece și să unească ceea ce omul
a rupt, oferind confort și alinare tuturor oamenilor abandonați și dezumanizați.
4. HÂRTIILE, PIXUL ȘI ȘTAMPILA: Hârtiile, pixul și ștampila reprezintă
autoritățile și guvernele care formulează și adoptă legi. Unii dintre noi reprezintă aceste
grupuri și au posibilitatea de a crea medii favorabile pentru cei strămutați și
dezrădăcinați. Situația migranților, a solicitanților de azil și a refugiaților necesită
garantarea siguranței și accesul la serviciile de bază.
- Dă-ne, Doamne, harul de a folosi orice oportunitate pentru a conștientiza precaritatea
vieții și pentru a-i ghida pe cei sărmani să depășească suferințele și dificultățile, trăind
în condiții normale, în condiții umane.
5. PLANTA ÎN GHIVECI: Planta vie simbolizează creșterea, dezvoltarea și libertatea.
Fiind într-un mediu favorabil, planta poate crește și produce roade. Ne amintim de
milioanele de migranți și refugiați care caută un loc sigur pentru a crește, pentru a se
dezvolta, pentru a-și găsi libertatea.
- Isuse Cristoase, blând și îndurător, fă ca în țările în care sosesc migranții și refugiații
să fie garantată libertatea de mișcare, oportunitatea de lucru și o cale amiabilă de
comunicare; iar relațiile dintre cei care sosesc și cei care îi primesc să fie caracterizate
de respect față de demnitatea persoanei.
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6. PÂINEA, VINUL ȘI APA: pâinea, vinul și apa reprezintă mica noastră contribuție
la celebrarea Sfintei Liturghii. Așa cum grâul și strugurii sunt adunați din locuri diferite,
măcinați și zdrobiți pentru a face pâinea și vinul, care se transformă în Trupul și Sângele
lui Cristos, contribuția migranților și a refugiaților este fundamentală pentru creșterea
socială și economică a societăților noastre.
- Fă, Doamne, ca munca acestora, tinerețea, entuziasmul și dorința lor de sacrificiu să
îmbogățească societățile care îi primesc; iar acestea, la rândul lor, să fie dispuse să
recunoască și să accepte contribuția lor.
Cântec...
Partea a III-a – Cine sunt constructorii?
GHID: După ce am ascultat și am meditat Cuvântul Tău, înțelegând viitorul; după ce
am descoperit o parte din materialele și uneltele care ne ajută în construirea viitorului,
încet-încet ne dăm seama, Doamne, că de noi depinde să construim Împărăția Ta aici pe
pământ, de aceea Te rugăm:
TOȚI: Ajută-ne, Doamne, să construim viitorul, să construim Împărăția Ta!
1. UN COPIL: Dumnezeul păcii, ne rugăm Ție pentru o viață liniștită pentru fiecare
dintre noi toți, copiii din întreaga lume. Ajută-i pe copiii migranți și refugiați, și în
special pe cei ai căror părinți nu sunt alături de ei, să găsească medii favorabile și pline
de dragoste, pentru educație și dezvoltare. Pe măsură ce creștem, fie ca viețile noastre
să Te preamărească. Fă-ne făuritori de pace oriunde am fi. Să ne rugăm; TOȚI:...
2. UN TÂNĂR: Dumnezeul înțelepciunii, ne rugăm Ție pentru noi, tinerii, pentru
înțelepciune în toate deciziile noastre. Fie ca dorințele noastre să fie direcționate către
ceea ce este bun și plăcut Ție. Multe sunt ispitele noastre: de a căuta plăcere, succes și
putere. Fie ca noi să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Fie ca tinerii care sunt nevoiți să
migreze sau să fugă din locul lor de origine să aleagă înțelept locuri de muncă potrivite și
grupuri prietenoase care să-i susțină în credință, speranță și iubire. Să ne rugăm; TOȚI:...
3. UN ADULT: Dumnezeul iubirii, îți mulțumim pentru dragostea și grija Ta față de
noi, manifestată în viețile noastre până astăzi. Fie ca toți să cunoască dragostea și pacea
pe care ai venit să le stabilești pe pământ. Fie ca toți să contribuim la crearea Împărăției
Tale de iubire, oriunde ne-am afla. Ne rugăm, în special, pentru bătrânii lăsați singuri
deoarece copiii și familiile lor au fost nevoiți să migreze pentru oportunități mai bune
de angajare, sau au fost forțați să-și părăsească familiile din alte motive. Fie ca ei să
experimenteze iubire, alinare și susținere. Să ne rugăm; TOȚI:...
4. UN REFUGIAT (sau altcineva): Dumnezeul curajului și al bunătății, stau înaintea
Ta ca un refugiat. Și mă rog pentru toți cei care sunt refugiați (ca și mine). Îndepărtează
din inimile noastre toată frica și ura. Dă-ne disponibilitatea de a lucra pentru Împărăția
Ta chiar în acest loc, împreună cu oamenii care ne primesc. Dă-le tuturor refugiaților o
inimă bună și harul de a face binele peste tot, mai ales în țara în care au venit ca refugiați.
Să ne rugăm; TOȚI:...
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5. UN MIGRANT (sau altcineva): Dumnezeul dreptății, ne rugăm pentru migranții
muncitori din lumea întreagă. În acest moment există peste 300 de milioane de migranți,
care și-au părăsit țara natală din diferite motive. Fie ca toate eforturile și energiile noastre
să le folosim spre binele umanității, spre a face mereu binele. Fie ca noi să găsim
dreptate și siguranță la locul de muncă, pace și fericire în familiile noastre, bunătate și
înțelegere în societatea în care trăim. Fă să fim o binecuvântare pentru țările care ne-au
acceptat. Să ne rugăm; TOȚI:...
6. UN REPREZENTANT AL AUTORITĂȚII PUBLICE (sau altcineva):
Dumnezeul puterii, stau înaintea Ta ca reprezentant al autorității publice. Ajută-mă pe
mine și pe toți cei pe care-i reprezint să lucrăm împreună pentru o lume mai bună. Dăne curajul și puterea de a propune și pune în practică legi care să protejeze demnitatea
și siguranța cetățenilor, chiar și cea a migranților și refugiaților. Să ne rugăm; TOȚI:...
7. UN PREOT: Dumnezeul speranței, ca lideri ai Bisericii, fie ca noi să ne folosim
autoritatea încredințată pentru a construi Împărăția Ta împreună cu toți oamenii. Fie ca
noi să realizăm că există un potențial în fiecare persoană, inclusiv în migranți și refugiați;
și că ei, care provin din alte culturi și comunități, au multe de împărtășit cu noi și ne
îmbogățesc cu energia și vitalitatea lor spirituală. Binecuvântează-ne, Doamne, ca să ne
așezăm temelia în Tine și să construim viitorul împreună. Să ne rugăm; TOȚI:...
GHID: Așa cum ne-ai învățat, Isuse, aducem înaintea Tatălui ceresc toate intențiile
noastre și ne rugăm pentru toți cei pe care îi purtăm în inimă, spunând:
TOȚI: TATĂL NOSTRU...
ÎNCHEIERE – GHID: Dumnezeule milostiv, suntem siguri că Tu asculți rugăciunile
noastre umile. Întărește-ne în virtuțile credinței, speranței și iubirii pentru ca eforturile
noastre să aducă roade, să răspândească pacea și împăcarea. Ajută-ne să construim
Împărăția Ta de dragoste împreună cu migranții și refugiații, și să trăim în pace. Amin
(Se va da binecuvântarea cu Preasfântul Sacrament, dacă a fost expus)
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
SALUT FINAL: Dumnezeu, care ne-a binecuvântat, să ne apere de rău și să ne conducă
pașii în călătoria noastră spre viitor, spre Împărăția Sa. Mergeți și trăiți în pace.
TOȚI: Mulțumim lui Dumnezeu.
Cântec final...
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