
Gebeden tot de H. Corona
Litanie

Heilige Corona, onze voorspreekster als epidemieën heersen, wij bidden u:
voor iedereen die besmet is met het coronavirus bid voor hen
voor alle artsen en zorgpersoneel bid voor hen
voor allen die helpen méér besmetting te voorkomen bid voor hen
voor alle mensen in quarantaine bid voor hen
voor allen die zich zorgen maken en bang zijn bid voor hen
voor alle mensen die al aan het virus zijn overleden bid voor hen

om de ontwikkeling van een goed medicijn wees onze voorspraak
om controle over het virus wees onze voorspraak
om wijsheid bij het nemen van beslissingen wees onze voorspraak

Laat ons bidden. Almachtige God, Gij vergeeft uw volk hun zonden en geneest
alle kwalen. Gij hebt ons uw geliefde Zoon gezonden, die onze ziekten heeft
gedragen. Wij bidden U in deze coronacrisistijd en nood: zie barmhartig op ons
neer en gedenk uw liefde en goedheid, die Gij alle tijden door aan uw volk hebt
betoond. Neem onze gebeden en offers aan en verhoor ons op voorspraak van
uw heilige martelares Corona. Wend deze epidemie van ons af, laat de mensen
die door het virus getroffen zijn, weer gezond worden; bescherm degenen die
bewaard zijn gebleven, en laat het virus zich niet nog méér verspreiden. Door
Christus onze Heer.

Onze Vader ... . Wees gegroet ... . Eer aan de Vader ... .

Tot u nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van
God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle
gevaren, gij, glorierijke en gezegende Maagd. Amen.

Gebed
Heer, wij brengen U alle zieken en bidden om troost en genezing. Wees degenen
die lijden nabij, heel bijzonder de mensen die stervende zijn; troost de
bedroefden. Schenk artsen en onderzoekers wijsheid en inzicht, de regeringen en
allen die in de zorg werken, bezonnenheid. Wij bidden voor alle mensen die in
paniek zijn, om innerlijke vrede nu het stormt, om juiste inzichten. We bidden voor
allen die grote materiële schade hebben of vrezen. Goede God, wij brengen U
alle mensen in quarantaine, zich eenzaam voelen en niemand kunnen omarmen.
Raak hen aan met uw zachtmoedigheid. En ja, wij bidden dat deze epidemie
afzwakt, de aantallen kleiner worden, dat het gewone leven weer kan beginnen.
Help ons dankbaar te zijn voor elke gezonde dag. Laat ons nooit vergeten dat het
leven een geschenk is, dat wij ooit zullen sterven, en niet over alles controle
hebben; dat U alleen eeuwig blijft. Wij vertrouwen op U. Amen.
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