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अपंगत्व वककली रवववार (Liturgical Elements) 
 

वाचन भाग 

 

    ईयोब १७:१-१६                            लूक ८:४३-४८ 

       2 कररथंकर 12:1-10                                         स्तोत्र 139:7-15 

 

प्रार्थना 
 

आमच्या सवव अपंगांसह आमच्यारव प्रेम करणारा आणण आमच्या स्र्तःच्या मागावने आम्हाला 
पररपूणव बनणावरा देर,् तुमच्या प्रर्े ेियोग्य बागेचे कारभारी म्हणून आमच्यारव वर्श् ्वे ास 

ठेर्लयावबद्दल धन्यर्े ाद. दगु मव इमारती, तंत्रज्ञान, िोध आणण िोध बांधून तुमची अद्भुत बाग 

उध्र्सस्त के र्लयाच ेआम्ही कबूल करतो. आम्ही आमच्या सक्षम-सामान्य मानससकतेने तुमच्या 
ननसमवतीच्या उद्देिाकडे दलु क्षव के ले आहे. पुनरुत्थान झालेर्लया णणस्ताच्या तुटलेर्लया 
जखमांपेक्षा आपण चमत्काररक चचन्हे आणण तथाकचथत 'पररपूणतव ेा' द्र्ेारे र्े ाहून जातो. 
तुमच्या सवव सष ्े  टीतील अदृश्य अपंगत्र ्े ाला पुन्हा दृष्टी देण्यासाठी आणण प्रकासित 

करण्यासाठी आमची मानससकता वस्कव ळीत करण्यात आम्हाला मदत कर 
प्रततबबबं 

 
 

अदृश्य अपंगत्व: अदृश्य समुदायाच्या संभाव्यतेवर प्रकाि टाकणे 
 
 

मध्यस्थीची प्राथणना 
 

दयाळू देव आणण सवाांचे पालक, 

 

या अपंगत्व वककलाती रवववारच्या ददविी, आम्ही अपंग असलेर्लया सवाांची आठवण करतो, वविेषत: 

जयांना साध्या नजरेपासून लपवले जाते. 
आम्ही आमच्या समुदायातील प्रत्येक सदस्यासाठी, वविेष प्रकारे अद्ववतीय असर्लयाचे मान्य करतो 



आणण तुमचे आभार मानतो. 
 

िृपेच्या देवा, आमची प्राथणना ऐि. 

 

प्रेमळ देव, आम्ही प्राथवना करतो की तुम्ही आम्हाला लोकांच्या गरजा आणण अक्षमता - दृश्यमान आणण 

अदृश्य समजण्यास मदत करा. 
मैत्रीच्या बंधनात सक्षम लोकांच्या बाजूने चालण्यास आम्हाला मदत करा. 
 

िृपेच्या देवा, आमची प्राथणना ऐि. 

 

ADHD, नैराश्य, चचतंा, PTSD, Schizophrenia, Phobia इ. यांसारख्या मानशसक आरोग्याच्या 
आव्हानांसह जगणार्या आमच्यातील लोकांसाठी आम्ही प्राथवना करतो. प्रभु, त्यानंा त्यांच्या 
अिक्तपणाच्या काळात बळ दे आणण त्यांना तुमच्या प्रेमळ काळजीमध्ये आत्मववश्वास द्या. 
आम्हा सवाांना अचधक समजून घेण्यास मदत करा. 
 

क पेच्या देवा, आमची प्राथवना ऐक. 

 

जयांना Fibromeyalgia, संचधवात, हाडांचे आजार, िारीररक दखुापत इ. यांसारख्या तीव्र वेदना होत 

आहेत अिा लोकांसाठी आम्ही प्राथवना करतो. परमेश्वरा, वेदना आणण चचतंा कमी करा आणण तुमची 
पुरेिी क पा त्यांच्यावर सावली करो. 
 

िृपेच्या देवा, आमची प्राथणना ऐि. 

 

आम्ही Dyslexia सारख्या शिकण्याची आव्हाने असलेर्लया व्यक्तींसाठी प्राथवना करतो जे जगाकडे 
पाहतात आणण त ेवेगळ्या पद्धतीने समजून घेतात. 

त्यांची अद्ववतीय प्रततभा साजरी करण्यासाठी आणण त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्हाला मदत करा. 
 

िृपेच्या देवा, आमची प्राथणना ऐि. 

 

Crohn’s Disease, Lyme Disease, Lupus Disease, Multiple Sclerosis इ. सारख्या 
स्वयंप्रततकार स्स्थती असलेर्लया लोकांसाठी आम्ही प्राथवना करतो. सवव भीती, तनरािा आणण चचतंा दरू 
करा आणण तुमच्या प्रेमाला सांत्वन द्या आणण त्यांचे िरीर आणण आत्मा मजबूत करा. 
 

िृपेच्या देवा, आमची प्राथणना ऐि. 

 

मधुमेह, हृदयाच्या समस्या, ककडनीचे आजार, उच्च रक्तदाब, वय-संबंचधत अिक्तपणा, इ. अिा 
आरोग्यववषयक पररस्स्थती असलेर्लया लोकांसाठी आम्ही प्राथवना करतो. प्रत्येकाला त्यांच्या मयावदांचा 
सामना करण्यास मदत करा 
 
  



िृपेच्या देवा, आमची प्राथणना ऐि. 

 

स्वगीय पालक, आम्ही कबूल करतो की आम्ही अनेकदा दलुवक्ष केले आहे आणण अदृश्य अपंग 

व्यक्तींसाठी प्राथवना करण्यात सातत्यान ेअपयिी ठरतो. 
आम्ही प्राथवना करतो की तमु्ही आम्हाला ओळखण्यास आणण योग्य सहाय्य प्रदान करण्यास सक्षम 

कराल. 

मानवी प्रततष्ठेला आणण तमुच्या गौरवाला बाधा आणणारे अडथळे दरू करण्यासाठी आम्हाला योग्य व त्ती, 
इच्छा आणण संकर्लप द्या. 
 

िृपेच्या देवा, आमची प्राथणना ऐि. 

 

प्रभु, समुदायाच्या ववववधतेबद्दल आणण प्रत्येक व्यक्तीच्या ववशिष्टतेबद्दल आम्ही तुमचे आभारी 
आहोत. 

आम्हाला ववश्वास आहे की आम्ही तुमच्या दैवी इच्छेन ेतनवडले आहे. 

एकमेकांचा आदर करण्यास आणण एक Church, णिस्ताचे िरीर म्हणून एकत्र वाढण्यास आम्हाला मदत 

करा. 
 

आम्ही आमच्या प्रभु आणण तारणहार, येिू णिस्ताच्या नावाने प्राथवना करतो. 
 
 

आशीवाणद 

 

पराक्रमी देव, अवतारात अदृश्य केलेले दृश्य आपर्लयाला आिीवावद देवो 
 

पुत्राच्या अगततकतेतून प्रगर्लभ झालेले प्रीती आपर्लयाला दटकवून ठेवू दे 

 

आत्म्याच्या साथीने चमकणारा सदैव वतवमान प्रकाि आपले रक्षण करो, आमेन. 

 
  
 


