
Având în vedere pandemia de coronavirus ce afectează  toate țările lumii, 

Familia vincențiană se alătură eforturilor celor care luptă pentru diminuarea 

propagării virusului și a eradicării lui.  

 

Comitetul executiv la Familiei Vincențiene cere tuturor membrilor familiei 

spirituale să colaboreze activ pentru împiedicarea propagării virusului. Ca 

cetățeni onești să contribuim cu puținul nostru, un fir de nisip, și să urmăm 

directivele și indicațiile date de persoanele care sunt în linia întâi pentru a-i ajuta 

și îngriji pe cei contaminați.  

În ceea ce privește ministerul și slujirea pe care le oferim persoanelor din lumea 

întreagă, să avem grijă să nu neglijăm nevoile săracilor, mai ales cele mai 

elementare cum ar hrana și serviciile medicale. Să-i slujim în așa fel încât să nu 

ne punem propria sănătate în pericol și să nu răspândim virusul, dar să acționăm 

în conformitate cu cele mai bune practici și indicațiile date de experții naționali 

și internaționali.  

Să avem încredere în Sfânta Fecioară a Medaliei Miraculoase, în mijlocirea 

sfântului Vincențiu și a tuturor sfinților și fericiților din Familia Vincențiană, să 

ne rugăm ca virusul să fie oprit și ca, în cel mai scurt timp, situația din lume să 

se îmbunătățească. 

De aceea îi invităm pe toți membrii Familiei Vincențiene să se roage zilnic, 

personal, în familie, sau în grup (dacă situația o permite), următoarea rugăciune: 

 

 



 

Dumnezeule milostiv, ocrotitorul celor fără apărare, 

privește cu îndurare la poporul tău 

care suferă din cauza pericolului pandemiei  mondiale. 

Fii îndurător cu noi, arată-ne milostivirea ta nemărginită 

și îndrumă-i pe cei care se străduiesc să depășească situația. 

Dăruiește-ne duhul dărniciei și al generozității 

ca să fim în stare să-i ajutăm 

pe cei slabi, pe bătrâni, pe cei fără adăpost și pe săraci... 

pe cei care suferă și care au cel mai mult de suferit din cauza acestei crize. 

Ajută-ne să ne apropiem de ei și să  le fim alături în aceste momente dificile. 

Ocrotește-i pe medici, pe asistenți și 

întreg personalul medical care sunt în prima linie în această pandemie. 

Luminează-le mintea ca să poată găsi un remediu. 

Te rugăm prin Isus Cristos, Fiul tău, 

ocrotitorul celor aflați în nevoie. Amin. 

 

 

 

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. 

 


