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Ima orvosokért világjárvány idején

A koronavírus-járvánnyal érintett betegek számának növekedésével az orvosok,
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ápolók és ápolónők ismét nagyon leterheltek. Ebben a kétséggel és félelemmel teli
időszakban a keresztényeket arra hívjuk, hogy imájukban hordozzák az ápoló
személyzetet, hogy az Úr támogassa és vezesse őket hivatásukban, a
leggyengébbek szolgálatában.
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«Hálát adunk, Uram, mindazokért a férfiakért és nőkért, akik bátran és
áldozatosan állnak embertársaik és a társadalom szolgálatára saját
egészségük kockáztatásával is. Ők a Te irántunk érzett szeretetednek élő
képviselői.
Imádkozunk, Uram, az ápolókért és gondozókért, akik akár a különféle
városi helyszíneken, akár a kórházi ellátásban dolgoznak, és olykor a

ol

gondozásánál.

ik

munkától túlterhelve is a szenvedőknek szentelik magukat. Segítse őket
Szentlelked minden beteg fogadásánál, fájdalmaik csillapításánál,

Imádkozunk, Uram azokért a kutatókért is, akik idejüket, energiájukat a
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gyógymód kutatására fordítják. Világosítsa meg őket Szentlelked.
Imádkozunk, Uram, mindazokért, akik hivatásuk révén vagy önkéntes
munkájuk során elkötelezték magukat, hogy biztosítsák számunkra
mindazt, amire szükségünk van a járvány időszakában. Erősítse meg őket
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Szentlelked, vezesd és védd meg őket hivatásukban! Ámen.»
Forrás: Aleteia
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Fordította: Hegedüs Katalin
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