MODLITWY WSTAWIENNICZE ZWIĄZANE Z CELAMI LAUDATO SI’
DLA WSPÓLNOT DOŁĄCZAJĄCYCH DO PLATFORMY
DZIAŁANIA LAUDATO SI’
(VA 7 DNI TYGODNIA)

1. Krzyk Ziemi - Społeczności i przywódcy (Niedziela)
Panie wszelkiego stworzenia, prosimy za wszystkie społeczeństwa, a szczególnie za
naszych przywódców, abyśmy usłyszeli Krzyk Ziemi i wspierali czystą energię, zapewniali
czyste powietrze i wodę dla wszystkich oraz odkrywali na nowo nasze pierwotne powołanie
współtwórców zdrowej planety.

2. Krzyk Ubogich - Rodziny (Poniedziałek)
Panie miłujący ubogich, prosimy za wszystkie rodziny, aby były „miejscami, w których życie
– dar Boży – jest we właściwy sposób przyjmowane i chronione”. Modlimy się, abyśmy
pracowali na rzecz pełni życia dla wszystkich, szczególnie tych, którzy popadli w ubóstwo z
powodu zaniedbania lub obojętności.

3. Ekonomia - Przedsiębiorstwa (Wtorek)
Opatrzności Boża, pomóż nam odnosić się „do różnych dziedzin wiedzy, w tym do
ekonomii, by wypracować wizję bardziej wszechstronną i integrującą” oraz stworzyć nowy
paradygmat ekonomiczny, który promuje „nowe modele integralnego rozwoju”.

4. Prosty styl życia - Szpitale (Środa)
Troskliwy Boże, prosimy, aby nasze instytucje, a szczególnie szpitale i centra opieki
zdrowotnej potrafiły zapewniać coraz lepszą opiekę. Modlimy się, abyśmy rozumieli i cenili
to, że proste gesty i prosty styl życia umożliwiają życie innym osobom.

5. Edukacja - Instytucje edukacyjne (Czwartek)
Boże źródło wiedzy i cnoty, pomóż nam „wzrastać w solidarności, odpowiedzialności i
trosce opartej na współczuciu”. Niech nasze instytucje edukacyjne pomagają przywrócić
różne poziomy równowagi „tej wewnętrznej z samym sobą, solidarnej z innymi, naturalnej
ze wszystkimi istotami żywymi, duchowej z Bogiem”.

6. Duchowość - Organizacje (Piątek)
Trójjedyny Boże, pomóż nam rozwijać duchowość globalnej solidarności, która wypływa z
tajemnicy tego kim Ty jesteś, czyli wspólnoty miłości. Niech ta duchowość motywuje nas,
„aby umacniać pasję na rzecz troski o świat”.

7. Zaangażowanie i uczestnictwo społeczności - Komunikacja (Sabota)
Boże komunii, uzdolnij nas, abyśmy budowali społeczeństwa wspierające się wzajemnie i
działające na rzecz Ziemi i ubogich. Pomóż nam, abyśmy tworzyli sieci współpracy oparte
na otwartym i pełnym szacunku dialogu oraz wykorzystywali wszystkie dostępne nam
możliwości komunikacji na rzecz dobra dla wszystkich.

