
Modlitwy za członków Kościoła powszechnego

Modlitwa za parafie i diecezje
Panie Stworzenia, modlimy się za nasze parafie i diecezje, aby były wrażliwe na wołanie Ziemi i
promowały czystą energię, zapewniały czyste powietrze i wodę dla wszystkich, chroniły Twoje
stworzenie, a w szczególności jego bioróżnorodność i klimat. Obyśmy na nowo odkryli nasze
pierwotne powołanie jako opiekunów naszego wspólnego domu i siebie nawzajem.

Modlitwa za rodziny
Miłośniku ubogich, modlimy się za wszystkie rodziny, aby były one "miejscem, w którym życie -
dar Boży - może być właściwie przyjęte i chronione". Niech będą szczególnie uważne na
wołanie ubogich i pracują na rzecz pełni życia dla wszystkich, a zwłaszcza dla najbardziej
bezbronnych i opuszczonych członków naszej wspólnej rodziny.

Modlitwa za szpitale i instytucje opieki zdrowotnej
Troskliwy Boże, modlimy się, aby nasze instytucje, a szczególnie szpitale i ośrodki zdrowia,
wzrastały w swojej zdolności do opieki nad potrzebującymi. Obyśmy wszyscy zrozumieli i
docenili, jak konkretne gesty i prosty styl życia pozwalają innym żyć i rozwijać się.

Modlitwa za szkoły i uniwersytety
Boże wiedzy i cnoty, pomóż nam "wzrastać w solidarności, odpowiedzialności i współczuciu".
Niech szczególnie nasze szkoły i uniwersytety promują edukację, która może pomóc
przywrócić "harmonię w życiu z innymi, z naturą i innymi żywymi stworzeniami oraz z Bogiem i
samym sobą".

Modlitwa za ruchy i organizacje
Trójjedyny Boże, pomóż naszym ruchom, organizacjom pozarządowym, centrom komunikacji i
wszystkim grupom, które pracują dla wspólnego dobra, by rozwijały duchowość globalnej
solidarności, która wypływa z tajemnicy tego, kim Jesteś, tworząc wzajemnie połączoną
wspólnotę miłości.

Modlitwa za podmioty gospodarcze
Opatrznościowy Boże, pomóż nam łączyć "różne dziedziny wiedzy, w tym
ekonomii" i promować "nowe modele integralnego rozwoju". Obyśmy pracowali na rzecz
nowego paradygmatu ekonomicznego w służbie dobra wspólnego, "nie pozostawiając nikogo
w tyle".

Modlitwa za wspólnoty zakonne



Boże komunii, spraw abyśmy stali się wspólnotami czynnego działania i orędownictwa na
rzecz Ziemi i ubogich. Uzdolnij zwłaszcza nasze wspólnoty zakonne, aby były proroczymi
przywódcami posługującymi w trosce o nasz wspólny dom i o najmniejszych pośród nas.


