DE GEBEDSINTENTIES VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE GEBEDSNETWERK
VOOR HET JAAR 2022
JANUARI
Voor ware menselijke broederschap
Bidden wij voor allen die lijden onder religieuze discriminatie en vervolging; mogen hun rechten en
waardigheid, die voortkomen uit het feit dat ze broers en zussen zijn in de menselijke familie, worden
erkend.
FEBRUARI
Voor de vrouwelijke religieuzen en de gewijde vrouwen
We bidden voor de vrouwelijke religieuzen en gewijde vrouwen; wij danken hen voor hun zending en
hun moed. Mogen zij nieuwe antwoorden blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd.
MAART
Voor een christelijk antwoord op bio‐ethische uitdagingen
Laten we bidden voor christenen die komen te staan voor nieuwe bio‐ethische uitdagingen; mogen zij
de waardigheid van alle menselijk leven blijven verdedigen met gebed en actie.
APRIL
Voor hen die werken in de gezondheidszorg
Bidden we voor hen die in de gezondheidssector hulp bieden aan zieken en ouderen, vooral in de
armste landen. Mogen zij voldoende ondersteund worden door regeringen en lokale
gemeenschappen.
MEI
Voor gelovige jongeren
We bidden voor alle jongeren – ze zijn geroepen het leven ten volle te leven. Mogen zij van Maria leren
hoe goed te luisteren, werkelijk te onderscheiden, de moed van het geloof uit te stralen, en te leven
in dienstbaarheid.
JUNI
Voor de gezinnen
We bidden voor de christelijke gezinnen in de hele wereld; dat zij onvoorwaardelijke liefde mogen
belichamen en ervaren, en dat zij in hun dagelijks leven mogen groeien in heiligheid.
JULI
Voor de ouderen

We bidden voor de ouderen – zij vertegenwoordigen de wortels en het geheugen van een volk. Mogen
hun ervaring en wijsheid de jongeren helpen om de toekomst hoopvol en verantwoordelijk tegemoet
te zien.
AUGUSTUS
Voor kleine ondernemingen
Laten we bidden voor de kleine en middelgrote ondernemingen; mogen zij midden in de economische
en sociale crisis manieren vinden om door te gaan en hun gemeenschap te dienen.
SEPTEMBER
Voor de afschaffing van de doodstraf
We bidden dat de doodstraf, die de waardigheid van de menselijke persoon aantast, in elk land
wettelijk afgeschaft mag worden.
OKTOBER
Voor een Kerk die openstaat voor iedereen
Bidden we voor de Kerk: altijd trouw aan en moedig in de verkondiging van het Evangelie. Dat zij een
gemeenschap mag zijn van solidariteit, broederschap en gastvrijheid; in een sfeer van synodaliteit.
NOVEMBER
Voor kinderen die lijden
Laten we bidden voor kinderen die lijden, in het bijzonder daklozen, wezen en oorlogsslachtoffers.
Moge hun toegang tot onderwijs en de mogelijkheid tot genegenheid binnen hun familie gewaarborgd
worden.
DECEMBER
Voor non‐profit vrijwilligersorganisaties
Bidden we dat organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor de ontwikkeling van de
mensheid, vrijwilligers vinden die zich inzetten voor het algemeen welzijn en onophoudelijk zoeken
naar nieuwe wegen voor internationale samenwerking.
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