În această perioadă dificilă, atât
pentru viața personală și socială, cât
și comunitar-religioasă, să-i însoțim
cu rugăciunea noastră pe toți cei
afectați de acest virus, pe familiile
lor, cadrele medicale și personalul
din instituțiile care sunt implicate în
combaterea epidemiei. În acest sens,
se pot face şi rugăciuni speciale la Sf.
Liturghie, iar la sfârşitul celebrărilor
recomandăm una dintre rugăciunile
propuse în anexă.
Vă încredinţăm pe voi toţi, familiile
şi prietenii voştri, ţara noastră şi
lumea întreagă ocrotirii Sfântului
Iosif, soţul Preacuratei Fecioare
Maria şi Tatăl purtător de grijă al lui
Isus, a cărui sărbătoare o prăznuim
în luna martie. Dumnezeu să ne
binecuvânteze pe toţi, să
binecuvânteze ţara şi poporul
nostru!
+ Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de București
Președintele Comisiei pentru
Operatorii Sanitari
din cadrul Conferinței Episcopilor
din România
**********************
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Rugăciune rostită de Papa
Francisc la Sanctuarul „Madonna
del Divino Amore”
miercuri, 11 martie 2020:

O Marie, tu străluceşti mereu pe
drumul nostru ca un semn de
mântuire şi de speranţă.
Noi ne încredinţăm ţie,
Tămăduitoarea bolnavilor,
care sub cruce ai fost asociată
suferinţelor lui Isus, păstrându-ţi
credinţa neclintită.
Tu, Salvarea poporului roman,
ştii de ce anume avem nevoie
şi suntem siguri că ne vei da
pentru ca, aşa cum s-a întâmplat la
Cana Galileei, să revină din nou
bucuria şi sărbătoarea după acest
moment de încercare.
Ajută-ne, Maica Iubirii Divine,
să ne conformăm voinţei Tatălui
şi să facem ceea ce ne va spune Isus,
care a luat asupra sa suferinţele
noastre şi s-a împovărat cu durerile
noastre pentru a ne conduce, prin
cruce, la bucuria învierii. Amin.

Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă
Născătare de Dumnezeu. Nu ne
dispreţui rugăciunile în nevoile
noastre, ci ne mântuieşte pururi de
toate primejdiile, Fecioară slăvită şi
binecuvântată.
Rugăciune în vremuri de
încercare
(Rugăciune propusă de Conferința Episcopală
Italiană. Oficiul național pentru pastorația sanitară)

O, Dumnezeule atotputernic și
veșnic, odihnă în osteneală, sprijin
în slăbiciune: de la Tine toate
creaturile primesc forță, existență și
viață. Venim la Tine pentru a invoca
milostivirea ta pentru că astăzi ne
confruntăm din nou cu fragilitatea
condiției umane, trăind experiența
unei noi epidemii virale.
Ție ți-i încredințăm pe cei bolnavi și
familiile lor: dăruiește vindecare
trupului, minţii şi spiritului lor.
Ajută-i pe toţi membrii societăţii săşi desfăşoare propria misiune şi să
întărească spiritul de solidaritate
dintre ei.

Sprijină-i şi mângâie-i, în
îndeplinirea slujirii lor, pe medici,
pe lucrătorii sanitari aflaţi în prima
linie şi pe toţi cei care oferă servicii
de îngrijire.
Tu care eşti izvorul oricărui bine,
binecuvântează din belşug familia
umană, îndepărtează de la noi orice
rău şi dăruieşte o credinţă neclintită
tuturor creştinilor.
Eliberează-ne de epidemia care ne-a
lovit ca să ne putem întoarce senini
la ocupaţiile noastre cotidiene şi să
te lăudăm şi să-ţi mulţumim cu
inimă reînnoită.
În Tine ne încredem şi către Tine
înălţăm rugăciunea noastră pentru
că Tu, o Părinte, eşti dătătorul vieţii,
şi împreună cu Fiul tău, Domnul
nostru Isus Cristos, în unire cu
Duhul Sfânt, vieţuieşti şi domneşti în
vecii vecilor. Amin.
Maria, tămăduitoarea bolnavilor,
roagă-te pentru noi!

