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W tym czasie próby, samotno?ci, udr?ki i konsternacji czujemy potrzeb? ponownego odkrycia
sensu ?ycia i ?mierci, tego, co nie przemija i pozostaje na zawsze. Nasze serca, oczyszczone z
bólu i rozbrojone, jednocz? si?, by b?aga? Ciebie, Wszechmog?cego, ?askawego, Mi?osiernego
Ojca nas wszystkich.
Umocnij w nas wiar?, ?e wszystko, czego dopuszczasz, s?u?y wi?kszemu dobru, i nic nie dzieje
si? poza Twoj? niesko?czon? dobroci?.
Pomó? nam kontynuowa? podró? naszego ?ycia z odnowionym zaufaniem i nadziej?, trwaj?c w
Twojej ?wi?tej woli w ka?dej chwili obecnej.
Pociesz tych, którzy cierpi? z powodu utraty krewnych i przyjació?; daj si?? do pod??ania
naprzód i cierpliwo?? w przeciwno?ciach losu.
W obecnym czasie l?ku o przysz?o??, o prac?, konsekwencje gospodarcze i spo?eczne
pandemii - pomó? nam odkry? w tym wszystkim okazj? do okazywania solidarno?ci i
wzmacniania sprawiedliwo?ci.
Czy? nas zdolnymi coraz bardziej do okazywania konkretnej mi?o?ci, do dzielenia bólu z tymi,
którzy p?acz?, i do dzielenia rado?ci z tymi, którzy si? raduj?. Dopomó? nam traktowa? innych
jak siebie samych i pragn?? dla nich tego, czego sami dla siebie pragniemy.
Pozwól nam do?wiadczy?, o Najwy?szy i Wszechmog?cy Bo?e, ?e im bardziej kochamy brata,
zapominaj?c o sobie, tym bardziej znika cierpienie, a w sercu pozostaje niewys?owiona i
odczuwalna s?odycz Twojej obecno?ci.
Daj si??, zdrowie i m?dro?? lekarzom, piel?gniarkom i pracownikom s?u?by zdrowia oraz tym
wszystkim, którzy pracuj? na rzecz chorych i potrzebuj?cych, aby mogli by? Twoimi
narz?dziami, towarzysz?c osobom powierzonym ich opiece.
Bo?e, ?wiat?o?ci ?wiata, spraw, aby naukowcy zostali o?wieceni Twoj? M?dro?ci? i udost?pnili
swoj? wiedz? dla dobra ca?ej ludzko?ci.
Wspieraj przywódców narodów i wszystkich tych, którzy decyduj? o losie narodów, aby potrafili
podejmowa? dalekosi??ne decyzje i znajdowa? rozwi?zania spo?eczne i ekonomiczne dla
dobra najs?abszych.
Dotknij ich sumienia, aby mogli odnale?? wszelkie ?rodki pozwalaj?ce zapobiec konfliktom i
promuj?ce pokój. Niech wszyscy czuj? si? odpowiedzialni nie tylko za swoich najbli?szych, ale
za ca?? ludzko??.
Niech Maryja, któr? wielu darzy mi?o?ci? i czci?, pomaga nam trwa? w wierze oraz nie??
pociech? i nadziej? wszystkim.
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Amen.
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