Kollektengebet:
Wunderbarer und barmherziger Gott, im Leiden und Sterben deines Sohnes hast du der Welt deine
Liebe gezeigt: öffne unsere Augen, daß wir das Geheimnis seines Kreuzes erkennen und ihm auf dem
Weg des Gehorsams nachfolgen. Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus deinen Sohn der mit dir
und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.
 چشم ما را باز کن تا راز صلیب خویش:خداوند مهربان از طریق رنج و مرگ فرزندتان لطف خود را به جهان نشان دادی
 که با تو و روح القدس، پسر تو، از طریق پروردگار ما عیسی مسیح.را تشخیص دهیم و عیسی را در راه اطاعت دنبال کنیم
 آمین.زندگی می کند و تا ابد جهان را اداره می کند
1. Herr, unser Gott, wir müssen immer wieder erkennen, dass wir unsere Verantwortung
gegenüber dir, unseren Nächsten und unserer Welt nicht gerecht werden und gegen deinen
Heiligen Willen sind. Oft vergessen wir dich in unseren wichtigen Lebensentscheidungen.
Und wenn wir Leid erfahren vergessen wir dich. Wir missachten unseren Nächsten und die
Schöpfung, die du uns geliehen hast.
2. So bitten wir dich: Vergib uns! Öffne unsere Augen für die notwendigen Dinge unseres
Lebens. Und hilf uns, die unwichtigen Dinge beiseite zu legen. Hilf uns auch die Dinge, die
uns belasten und Sorge bereiten, hinter uns zu lassen.
3. Lass uns unseren Alltag nach deinem Willen führen. Lass uns deine Gegenwart in
Ehe und Familie, in Freizeit und Beruf, in Politik und Wirtschaft, in Kirche und Gemeinde nie
vergessen. Durch deine Kraft wird es möglich sein, gute Wege zu finden für uns, für unsere
Mitmenschen und für unsere Schöpfung.
4. Herr, wir danken dir, dass wir dich um deine Hilfe bitten dürfen heute und an jedem Tag.
Nimm unsere Gebet gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein gebührt der Ruhm und
die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und
immerdar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen
شفاعت
 خدای ما ما در زندگی روزمره مسئولیت خود را نسبت به تو و نسبت به همسایگان خود ندیده گرفتیم و شکست،خداوندا
۱
.خورده ایم
 باز هم خدا را فراموش می کنیم،و هنگامی که رنج می بریم. ما اغلب خدا را در زندگی و انتخاب های مهم فراموش می کنیم
.با همسایه و محیط زیست را که تو به ما ارمغان دادی اشتباه رفتار کردیم و آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادیم
 که ما را ببخشی !چشمان ما را نسبت به چیزهایی که در زندگی ما مفید هستند باز: بنابرین به درگاه تو دعا می کنیم۲
 همچنین به ما کمک کن تا می توانیم موردی را که برای ما استرس و.. در زندگی روزانه ما را به اراده خود هدایت کن. کن
. کنار بگذاریم، دلو پاس کننده هستند
 در، در اوقات فراغت و کار، تا این حضور تو را در ازدواج و خانواده. در زندگی ما حضور مقدس خود را آشکار کن۳
 در رابطه با تو ما قادر خواهیم بود که راه های خوبی پیدا کنیم. و در کلیسا فراموش نکنیم،سیاست و اقتصاد
. برای همنوعان ما و برای خلقت ما،برای ما
! دعای ما را به دلیل مهربان و لطف خود بپذیر.  امروز و هر روز: از تو سپاسگزاریم، خداوندا۴

. به پدر و پسر و روح القدس آکنون و تا همیشه امین:افتخار و ستایش سزاوار

