BAHASA INDONESIA

Pengumuman dari keluarga Vinsensian Berkaitan
dengan pandemi yang disebabkan oleh COVID-19
Dengan munculnya pandemik akibat virus corona yang telah menyebar ke berbagai negara di dunia, Keluarga Vinsensian sedunia bersatu dengan upaya-upaya untuk orang-orang yang telah dimobilisasi guna meminimalkan penyebaran
virus ini dan pada akhirnya berusaha untuk memberantasnya.
Komite Eksekutif Keluarga Vinsensian meminta kepada semua anggota keluarga spiritual kita untuk secara aktif berkolaborasi mencegah penyebaran lebih
jauh dari virus ini. Sebagai masyarakat yang baik, mari kita menyumbangkan
butiran pasir kita dan segera mengikuti arahan dan pedoman dari orang-orang
yang melayani di garis depan guna meringankan dan merawat mereka yang menderita akibat virus ini.
Berkenaan dengan tugas dan pelayanan yang kami tawarkan untuk orangorang yang membutuhkan di berbagai belahan dunia, hendaklah kita memastikan bahwa kebutuhan orang miskin tidak terabaikan, terutama kebutuhan akan
makanan dan perawatan kesehatan. Marilah kita melayani dengan jalan yang
tidak membayakan kesehatan kita dan tidak menyebarkan virus lebih lanjut, namun marilah kita berbuat yang terbaik sesuai petunjuk yang diberikan oleh para
ahli baik nasional maupun internasional.
Marilah kita memohon dengan perantaraan Bunda Maria dari Medali Ajaib,
St.Vinsensius de Paul, semua santo-santa dan berkat dari Keluarga Vinsensian.
Kita berdoa semoga wabah virus ini bisa dihentikan dan dunia segera membaik.
Saya meminta kepada semua anggota Keluarga Vinsensian agar berdoa setiap
hari, baik secara pribadi, sebagai keluarga atau sebagai kelompok (bila situasi
memungkinkan) dengan doa sebagai berikut:

Vincentian Family Office
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro: (215) 713-3984. Email: vfo@famvin.org. Web: https://famvin.org/vfo-en/

Allah yang murah hati, Pelindung bagi yang tak berdaya,
pandanglah umat-Mu dengan belas kasih
mereka yang menderita karena pandemi global ini.
Berbelas kasihlah terhadap kami,
tunjukkan kepada kami rahmat-Mu yang tiada batas
tuntunlah tangan-tangan mereka
yang berjuang mengatasi situasi ini!
Tanamkanlah dalam diri kami semangat kebaikan
sehingga kami tahu cara membantu mereka yang paling lemah:
yang tua, tunawisma dan yang miskin …
mereka yang menderita akibat krisis ini.
Mari kita mendekati mereka
dan membantu mereka di saat yang sulit ini!
Lindungilah para dokter dan perawat
dan paramedis profesional
mereka yang berada di garis depan dari pandemi ini!
Terangilah pikiran mereka
sehingga mereka dapat menemukan obatnya.
Semuanya ini kami mohon
dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu
Tuhan, dan Pelindung para penderita. Amen.
Kami berdoa Bapa Kami dan Salam Maria bersama.

