KÖNYÖRGŐ IMÁK A LAUDATO SI' CÉLJAIÉRT
A LAUDATO SI' CSELEKVÉSI TERVHEZ CSATLAKOZÓ KÖZÖSSÉGEKÉRT
(A HÉT 7 NAPJÁRA)

1. A Föld kiáltása - Közösségek és vezetők (Vasárnap)
Teremtés Ura, közösségeinkért kérünk téged, és különösen vezetőinkért, hogy meghalljuk a Föld
kiáltását, támogassuk a tiszta energiaforrások használatát, biztosítsuk a tiszta levegőt és vizet
mindenki számára, és újra felismerve eredendő küldetésünket együtt munkálkodjunk az egészséges
Földért.

2. A szegények kiáltása - Családok (Hétfő)
Szegényeket szerető Istenünk, minden családért kérünk téged, hogy „olyan hely legyen,
ahol az élet, Isten ajándéka megfelelő fogadtatásra találhat és védelmet kaphat!” Add,
hogy mindenki életének teljességéért munkálkodjunk, de különösen azokra figyeljünk,
akik gondatlanság vagy közöny miatt lettek szegények.

3. Gazdaság - Üzlet (Kedd)
Gondviselő Istenünk, segíts minket, hogy egységbe hozzuk „a különböző ismereteket,
beleértve a gazdaságit is, egy át- és egybefogóbb szemlélet érdekében”, és add, hogy
egy olyan új ökológia mintát hozzunk létre, amely előmozdítja az „átfogó fejlődés új
modelljeit”!

4. Egyszerű életmód - Kórházak (Szerda)
Gondoskodó Istenünk, intézményeinkért, különösen a kórházakért és az egészségügyi
központokért imádkozunk hozzád, hogy a gondoskodásban egyre inkább
növekedjenek.Segíts megértenünk, hogy az egyszerű tettek és a mértéktartó életmód
lehetővé teszi mások számára, hogy egyszerűen éljenek.

5. Nevelés - Oktatási Intézmények (Csütörtök)
Minden tudás és erény Istene, segíts minket, hogy növekedjünk a „szolidaritásban,
felelősségvállalásban és az együttérző gondoskodásban.” Add, hogy oktatási
intézményeink segítsenek helyreállítani a harmóniát önmagunkkal, másokkal, a
természettel, minden élőlénnyel és Istennel”!

6. Lelkiség / Szervezetek (Péntek)
Szentháromság egy Isten, segíts minket egy olyan globális szolidaritás lelkiségének
az elsajátításában, mely a te mindennel összefüggő szeretetközösséged
misztériumából táplálkozik. Ez a lelkiség „táplálja szenvedélyes törekvésünket a világ
gondozására!”

7. Közösségi elköteleződés és részvétel / kommunikáció (Szombat)
Közösség Istene, tégy minket alkalmassá arra, hogy – közösségben egymással – tevékeny
cselekvéssel védelmezzük a Földet és a szegényeket. Add, hogy nyitott, egymást tisztelő és
párbeszédre képes közösségeket hozzunk létre, és a rendelkezésünkre álló kommunikációs
eszközökkel teremtményeid jólétét segítsük elő.

