Modlitwa Wiernych
Miłosierny i dobry Boże, Stwórco wszechświata, nie tajne Ci żadne stworzenie i jego potrzeby. Z
wielką ufnością przedstawiamy Ci nasze prośby w imieniu całego stworzenia.
Na wezwania odpowiadamy: Boże, który miłujesz życie, wysłuchaj nas!
•

Aby Kościoły i wspólnoty kościelne odpowiadały na znaki czasu wyrażone w wołaniu
natury, zranionej przez naszą nieumiejętność rozpoznania własnego powołania do bycia
stróżami wszystkiego, co istnieje. Ciebie prosimy.

•

Aby międzynarodowe organizacje przemawiały odważnie przeciwko niepohamowanej
eksploatacji dóbr tak hojnie ofiarowanych nam przez Matkę Ziemię; módlmy się także za
licznych braci i siostry, którzy żyją w niedostatku z powodu marnotrawstwa i nadużyć ze
strony jednostek i państw. Ciebie prosimy.

•

Aby ludzie zaangażowani w życie polityczne, a także wszyscy obywatele, wzrastali w
świadomości, że wszelkie zachowanie pozbawione szacunku dla otoczenia, niszczy ludzkie
współistnienie i podkopuje fundamenty pokoju. Ciebie prosimy.

•

Aby wszyscy wierzący w Boga w swoich własnych tradycjach religijnych popierali
duchowość i zachowania uznające dobroć stworzenia, przyczyniając się w ten sposób do
wzrostu cywilizacji miłości, sprawiedliwości i pokoju, w której każda istota żyjąca chwali
swego Stworzyciela. Ciebie prosimy.

•

Aby młodzi ludzie czerpali natchnienie z przykładu Św. Franciszka w dokonywaniu
dojrzałych wyborów dotyczących stylu życia, pozbawionych egoizmu i zrównoważonych, w
popieraniu troski o ochronę ekosystemu, gwarantowaniu dostępu do wszystkich
podstawowych dóbr naturalnych, i by zachęcali do praktyki szanującej fundamentalne prawa
osoby ludzkiej i każdego stworzenia. Ciebie prosimy.

•

Abyśmy my sami, którzy uczestniczymy w Tej Eucharystii ofiarując Bogu dary będące
owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, byli gotowi i chcieli odpowiadać na słowo Boże, które
nas powołuje do bycia prorokami stworzenia odnowionego przez Paschę Jezusa. Ciebie
prosimy.

Łaskawy Boże, dawco wszystkiego co dobre, błogosławimy Cię za to, że dałeś nam życie, które
dzielimy z tak wieloma stworzeniami. Przez nie i wspólnie z nimi chwalimy Cię i prosimy, abyś
nadal wylewał Twego Ducha na cały świat i abyś w nim ukazywał Twoją chwałę. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

