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IMA
Istenünk, a koronavírus elleni védekezés
idején fordulunk Hozzád. Bocsánatot
kérünk azért, mert gyakran élünk úgy,
mintha Te nem is léteznél és sokszor csak
akkor gondolunk Rád, mikor súlyos
veszélyekben és szükséghelyzetekben
vagyunk.
Add, hogy teljes szívünkkel Hozzád
forduljunk, gyógyíts ki bennünket
elsősorban hitetlenségünk “vírusából”,
önzőségünkből és a bűnből! A
“vírusból”, mely jobban fertőzi és
pusztítja a világot, mint bármi más.

Amikor egymástól és Tőled elszigeteltek vagyunk
érezzük meg a Veled való találkozás és az
irgalmasságodban való bizakodás vágyát, mely
egyértelmű jele annak, hogy Te teremtettél bennünket
azért, hogy Érted és embertársainkért éljünk.

Kérünk Téged, ments meg bennünket
ettől a vírustól, mely félelemmel tölt el
minket! Mentsd meg népedet, hogy
visszatérhessen Hozzád és
dicsérhessen Téged közösségeinkben!

Őrizd és vigasztald a
fertőzötteket, az időseket,
akik magányosak és
immunrendszerük már nem
tudja megvédeni őket!
Támogasd azokat, akik
nagylelkűen ápolják a
betegeket, világosítsd meg
a döntéshozók értelmét és
azokét is, akik a
tudományos kutatások
végzésével keresik a kiutat
a járványból!

Adj mindannyiunknak belső
komolyságot és szívünknek békét,
mely a Benned való bizalomból
születik, Urunk, életünk, aki értünk
önmagadat adtad!
Fogadd be az örök élet
teljességébe az elhunytakat!
Mindezeket kérjük Tőled a
Szeplőtelen Szűzanya, Szent
József, az ő jegyese, Szent Lőrinc,
Szent Agapitus és Szent Rozália,
égi pártfogóink közbenjárására,
Ámen.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazdaember, aki szőlőt ültetett.
Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe
adta szőlőmunkásoknak és elutazott (messzire). Amikor eljött a szüret, elküldte szolgáit
a szőlőmunkásokhoz, hogy beszedjék a termést. Ám a szőlőmunkások nekiestek a
szolgáknak; az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat
megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint előbb. Azokkal ugyanúgy
bántak. Végre fiát küldte hozzájuk, mert azt gondolta: a fiamat csak becsülni fogják. A
szőlőmunkások azonban a fiú láttára így biztatták egymást: itt az örökös! Rajta, öljük
meg és mienk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, kidobták a szőlőből és
megölték. Amikor eljön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőmunkásokkal?” „A
gonoszokkal el fog bánni, felelték, és szőlejét más szőlőmunkásoknak adja bérbe, akik
idejében beszolgáltatják a termést.” Jézus így szólt hozzájuk: „Sohasem olvastátok az
Írásban: A kő, mit az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úr művelte ezeket,
csodálatos szemünk előtt, amit cselekedett. Ezért mondom nektek: elveszítitek Isten
országát és olyan nép kapja, mely megtermi gyümölcsét.
Ezek az evangélium igéi.

KÖNYÖRGES
1.- Imádkozzunk a világi és egyházi hatóságokért, hogy hatékony
intézkedéseket hozzanak az emberek védelmére és a vírushullám
megzabolázására!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Imádkozzunk a betegekért: Isten adjon erőt nekik és családtagjaiknak
ahhoz, hogy legyőzzék a kórt és átvészeljék a nehéz pillanatokat!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. Imádkozzunk az orvosokért és az ápolókért, akik közvetlenül gyógyítják
ezt a betegséget: adjon nekik az Isten nagy bátorságot, egészséget és
bölcsességet a betegekkel való munkában!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. Imádkozzunk a kutatókért, akik igyekeznek gyógymódot találni és védőoltást
kifejleszteni, hogy világosítsa meg őket a Szentlélek, és találják meg a választ a
koronavírus gyógyítására!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Imádkozzunk a politikai vezetőkért: Isten segítse őket, hogy az emberek egészségét
minden gazdasági és politikai érdekek elé helyezzék!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. Imádkozzunk azokért, akik ebben a betegségben elhunytak: a jó Isten fogadja be
őket végtelen irgalmába!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. Bizalommal kérjük Istent, adjon békét az egész világnak, hogy az emberiség az Ő
kegyelmével és közös erőfeszítéssel felülkerekedjen e fenyegető veszélyen, és ez
elősegítse a valódi együttműködés és testvériség szellemét!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
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