
Disability Advocacy Sunday 

27th November 2022, Sunday 

Theme: Invisible Disability: Illuminating the Potential of Invisible Community 

LIT 

• Learn about invisible disabilities and identify them 

• Initiate appropriate help to reach our full potential 

• Terminate/ Stop shaming people on the basis of disability 

Collect 

God who loves us with all our disabilities and makes us perfect in our own ways, thank you 

for trusting us as stewards of your accessible garden. We confess ruining your marvellous 

garden by constructing inaccessible buildings, technologies, inventions and discoveries. We 

have ignored the purpose of your creation with our able-normative mindset. We get carried 

by the miraculous signs and so called ‘perfections’ than the broken wounds of resurrected 

Christ. Help us to deconstruct our mindset to re-vision and illuminate the invisible disability 

in all your creation.    

ଈଶ୍ବର ଯିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷମତା ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନି୍ତ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜ ଉପାୟରର ସିଦ୍ଧ କରନି୍ତ, ତୁମ 

ସଷିୃ୍ଟ ର ତତ୍ୱାବଧାରକ ଭାବରର ଆମକୁ  ଦାୟିତ୍ ବ ପ୍ରଦଇଥବିାରୁ ଧନୟବାଦ।  ଆରମ ଅପହଞ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, 

ରେର ନ୍ାର ାଜି, ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ସମହୂ ର ନିମମାଣ କରି ତୁମର ଅଦୁ୍ଭତ ସଷିୃ୍ଟ ର ବିନାଶ କରିବା ରର 
ପଛଘଞୁ୍ଚା ରଦଇ ନାହ  ୁ। ଆରମ ଆମର ସକ୍ଷମ-ଆଦଶମ ମାନସିକତା ସହିତ ତୁମ ସଷିୃ୍ଟର ଉରେଶୟକୁ ବୁଝିବାପ୍ରର 
ଅବପ୍ରହଳା କରିଛୁ। ପନୁଜମୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଅରପକ୍ଷା ଆରମ  ଆଶ୍ଚର୍ଯ ସପ୍ରେତ ସମହୂ ଏବଂ 
ତଥାକଥତି 'ସିଦ୍ଧତା' ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ େଭାବିତ କରିଥାଉ। ତୁମର ସମସ୍ତ ସଷିୃ୍ଟରର ଅଦୃଶୟ ଅକ୍ଷମତାକୁ ପନୁଃ ଦୃଷି୍ଟ 

ଏବଂ ଆର ାକିତ କରିବା ପାଇ   ଆମର ମାନସିକତାକୁ ପନୁଃ ନିମଯାଣ କରିବାରର ଆମକୁ ସାହାଯୟ କର।  

Disability Advocacy Sunday Liturgical Elements 

Reading portions - ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ  

Job 17:1-16       Luke 8:43-48 

ଆୟୁବ ୧୭: ୧-୧୬       ଲୁକ ୮: ୪୩-୪୮  

2 Corinthians 12:1-10        Psalm 139:7-15 

୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨: ୧-୧୦        ଗୀତସଂହିତା ୧୩୯: ୭-୧୫  

Reflection 

Invisible Disability: Illuminating the Potential of Invisible Community 

ଅଦୃଶୟ ଅକ୍ଷମତା: ଅଦୃଶୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଲ ାକିତ କରିବା 

 



Intercessory Prayer - ମଧ୍ୟସି୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା  

Compassionate God and Parent of all, 

On this Disability Advocacy Sunday, we remember all who live with disabilities, especially 

those that are hidden from plain sight. We acknowledge and thank you for each member of 

our community, unique in special ways.  

God of Grace, hear our prayer. 

ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ବର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିତା/ମାତା, 

ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓକିଲାତି ରବିବାରପ୍ରର, ଆପ୍ରମ ସମସ୍ତେୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ପ୍ରର୍ଉମଁାପ୍ରନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ,  ବିପ୍ରଶଷକରି 
ପ୍ରର୍ଉମଁାପ୍ରନ ପ୍ରଲାକପ୍ରଲାଚନ ର ଦୃଷି୍ଟରୁ ଲୁକ୍କାୟିତ।  ଆପ୍ରମ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର େପ୍ରତେକ ସଦସେେ ପାଇ ଁ
ପ୍ରର୍ଉମାପ୍ରନ ବିପ୍ରଶଷ ଭାବପ୍ରର ଅନନେ ଏବଂ କ୍ଷମ ପ୍ରସମାନେ ନିମପ୍ରନ୍ତ ଧନେବାଦ ପ୍ରଦଉଅଛୁ।   

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

Loving God, we pray that you help us sense the needs and disabilities of people- visible and 

invisible. Help us walk along side people of abilities in the bond of friendship.  

God of Grace, hear our prayer. 

ପ୍ରେମିକ ପରପ୍ରମଶ୍ବର, ଆପ୍ରମ ୋଥଯନା କରୁ, ଆମ୍ଭମାନେୁ  ସାହାର୍େ କର ପ୍ରର୍ପରି ଆପ୍ରମ ଉଭୟ ଦୃଶେମାନ ଏବଂ 
ଅଦୃଶେ ପ୍ରଲାକମାନେ ର ଆବଶେକତା ଏବଂ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ବନୁ୍ଧତାର ବନ୍ଧନପ୍ରର ଦକ୍ଷ 
ପ୍ରଲାକମାନେ ସହିତ ଚାଲିବାପ୍ରର ଆମକୁ ସାହାର୍େ କର।  

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

We pray for people among us who live with mental health challenges like ADHD, 

depression, anxiety, PTSD, schizophrenia, phobia, etc. Lord, strengthen them in their times of 

weakness, and give them confidence in your loving care. Help us all to be more 

understanding. 

God of Grace, hear our prayer. 

ଆପ୍ରମ ଆମ ମଧ୍ୟପ୍ରର ଥବିା ପ୍ରଲାକମାନେ ପାଇ ଁୋଥଯନା କରୁଛୁ ପ୍ରର୍ଉମଁାପ୍ରନ ଏ ଡି ଏଚ୍ ଡି, ଅବସାଦ, ଚିନ୍ତା, 

ପିଟିଏସ ୍ଡି, ସିପ୍ରଜାପ୍ରେନିଆ, ପ୍ର ାବିଆ, ଇତୋଦି ମାନସିକ ଅସସୁ୍ଥତା ସହିତ ସଂଘଷଯ କରନି୍ତ।  େଭୁ,  ଆପ୍ରମ 
ୋଥଯନା କରୁ, ପ୍ରସମାେର ଦୁବଯଳତା ସମୟପ୍ରର ପ୍ରସମାନେୁ ବଳ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରସମାନେୁ ତୁମର ପ୍ରେହପରୂ୍ଣ୍ଯ ର୍ତ୍ନ 
ଉପପ୍ରର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ।  ଆମ ସମସ୍ତେୁ ଅଧକି ବୁଝାମଣା ପ୍ରହବାପ୍ରର ସାହାର୍େ କରନ୍ତୁ।  

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

 

We pray for people who undergo chronic pain from conditions like Fibromyalgia, Arthritis, 

bone disease, physical injuries, etc. Lord, ease the pain and anxiety and may your all-

sufficient grace overshadow them. 



God of Grace, hear our prayer. 

ଆପ୍ରମ ପ୍ରସହି ପ୍ରଲାକମାନେ ପାଇ ଁୋଥଯନା କରୁଛୁ ପ୍ରର୍ଉମଁାପ୍ରନ  ାଇପ୍ରରାମାୟାଲଜିଆ, ଆର୍ଥ୍ଯାଇଟିସ,୍ ହାଡ 
ପ୍ରରାଗ, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଇତୋଦି ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରରାନିକ୍ ର୍ନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦଇଗତି କରନି୍ତ। େଭୁ, ପ୍ରସମାେର ର୍ନ୍ତ୍ରଣା 
ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର  କର ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯୋପ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରସମାନେ ଉପପ୍ରର ବୋପ୍ତ କର।  

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

We pray for persons with learning challenges like Dyslexia who look at the world and 

understand it differently. Help us to celebrate their unique talents and to encourage them.  

God of Grace, hear our prayer. 

ଡିସପ୍ରଲକି୍ସଆ ପରି ଶଖିବିା ସଂଘଷଯ ଥବିା ବେକି୍ତେ ପାଇ ଁଆପ୍ରମ ୋଥଯନା କରୁଛୁ ପ୍ରର୍ଉମଁାପ୍ରନ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଦଖନି୍ତ 
ଏବଂ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବପ୍ରର ବୁଝନି୍ତ। ପ୍ରସମାନେର ଅନନେ େତିଭାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରସମାନେୁ 
ଉତ୍ସାହିତ କରିବାପ୍ରର ଆମକୁ ସାହାର୍େ କର।  

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

We pray for people who have autoimmune conditions like Crohn’s disease, Lyme disease, 

Lupus, multiple sclerosis, etc. Dispel all fear, hopelessness and anxiety and let your love 

comfort and strengthen their body and spirit. 

God of Grace, hear our prayer. 

ପ୍ରରାନ୍ ପ୍ରରାଗ, ଲାଇମ ୍ପ୍ରରାଗ, ଲୁପସ,୍ ମଲି୍ପିଲ୍ ପ୍ରଲେପ୍ରରାସିସ ୍ଇତୋଦି ଅପ୍ରଟାଇମମ୍େୁନ୍ ଅବସ୍ଥା ଥବିା 
ପ୍ରଲାକେ ପାଇ ଁଆପ୍ରମ ୋଥଯନା କରୁଛୁ। ପ୍ରସମାନେର ସମସ୍ତ ଭୟ, ନିରାଶା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ଏବଂ ତୁମ 
ପ୍ରେମ ପ୍ରସମାନେୁ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଏବଂ ପ୍ରସମାନେ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ବଳ େଦାନ କରୁ।  

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

We pray for people living with health conditions like Diabetes, Heart problems, kidney 

diseases, high blood pressure, age-related weaknesses, etc. Help each to cope with their 

limitations with dignity. 

God of Grace, hear our prayer. 

ମଧପୁ୍ରମହ, ହୃଦଘାତ, କିଡନୀ ପ୍ରରାଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁବଯଳତା ଇତୋଦି ଇତୋଦି ସ୍ୱାସ୍ଥେ 
ଅବସ୍ଥାପ୍ରର ରହୁଥବିା ପ୍ରଲାକେ ପାଇ ଁଆପ୍ରମ ୋଥଯନା କରୁଛୁ, େପ୍ରତେକେୁ ପ୍ରସମାନେର ସୀମିତତାକୁ ସମ୍ମାନର 
ସହ ମକୁାବିଲା କରିବାକୁ ସାହାର୍େ କରନ୍ତୁ। 

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

Heavenly Parent, we confess we have often overlook and consistently fail to pray for persons 

with invisible disabilities. We pray you will enable us to recognize and provide appropriate 

assistance. Give us the right attitude, will and resolve to remove the barriers that impede 

human dignity and your Glory. 

God of Grace, hear our prayer. 



ସ୍ୱଗଯସ୍ଥ ପିତା/ମାତା, ଆପ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ପ୍ରର୍ ଆପ୍ରମ ୋୟତଃ ଅଦୃଶେ ଅକ୍ଷମତା ଥବିା ବେକି୍ତେ ପାଇ ଁୋଥଯନା 
କରିବାପ୍ରର ୋୟତଃ ଅବପ୍ରହଳା କରିଛୁ ଏବଂ ରମାଗତ ଭାବପ୍ରର ବି ଳ ପ୍ରହାଇଛୁ। ଆପ୍ରମ ୋଥଯନା କରୁଛୁ ଆମକୁ 
ଉପର୍କୁ୍ତ ସହାୟତା ଚିହ୍ନିବାପ୍ରର ଏବଂ େଦାନ କରିବାପ୍ରର ସକ୍ଷମ କର। ମାନବିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରଗୌରବପ୍ରର 
ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥବିା େତିବନ୍ଧକଗଡିୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇ ଁଆମକୁ ସଠିକ୍ ମପ୍ରନାଭାବ, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ େଦାନ 
କର। 

ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଲମଶ୍ବର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶଣୁ । 

Lord, we thank you for the diversity of the community and the uniqueness of each person. 

We believe we have been chosen by your divine will. Help us to honour each other and grow 

together as one church, the body of Christ. 

We pray in the name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. 

େିୟେଭୁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିବିଧତା ଏବଂ େପ୍ରତେକ ବେକି୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇ ଁଆପ୍ରମ ତୁମକୁ ଧନେବାଦ ଜଣାଉଛୁ । 
ଆପ୍ରମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରର୍ ତୁମ ଈଶ୍ବରୀୟ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମପ୍ରନାନୀତ କରାର୍ାଇଛି। ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦବା 
ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଶରୀର ପ୍ରଗାଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବପ୍ରର ଏକାଠି ପ୍ରହବାପ୍ରର ଆମକୁ ସାହାର୍େ କର।  

ଆପ୍ରମ ଆମର େଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ଯା ର୍ୀଶ ୁଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ନାମପ୍ରର ୋଥଯନା କରୁଛୁ । ଆପ୍ରମନ୍ ।  

Benediction- ଆଶଷି ପ୍ରାର୍ଥନା  

May God Mighty, the Invisible made Visible in the Incarnation, bless us 

ସବଯଶକି୍ତମାନ ପରପ୍ରମଶ୍ବର, ରି୍ଏ ଅଦୃଶେ ମାତ୍ର ପ୍ରଦହବନ୍ତ ପ୍ରହାଇ ଦୃଶେମାନ ପ୍ରହପ୍ରଲ, ଆମକୁ ଆଶୀବଯାଦ କରନ୍ତୁ।  

May Love abundant made manifest in the Vulnerability of the Son, keep us 

ପତୁ୍ର େଭୁ ର୍ୀଶ ୁେ ହତ ପ୍ରହବାରୁ ପ୍ରର୍ଉ ଁପ୍ରେମ େଚୁର ଭାବପ୍ରର େକାଶତି ପ୍ରହପ୍ରଲ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।  

May the Ever present Light shining in the Accompanying of the Spirit, preserve us, Amen.  

ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାେ ସାଥପି୍ରର ଆପ୍ରଲାକିତ ଥବିା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆପ୍ରଲାକ ଆମକୁ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ରମନ୍।  

 


