
Disability Advocacy Sunday 

27th November 2022, Sunday 

Theme: Invisible Disability: Illuminating the Potential of Invisible Community 

                      ਅਦ ਿੱਖ ਅਪਾਹਜਤਾ: ਅਦ ਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ  ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 
 

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.    

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਪਆਰ ਕਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਤਰੀਦਕਆਂ 

ਨਾਲ ਸੰਪ ਰਨ ਬਣਾਉ ਂਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਗੀਚੇ  ੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਧੰਨਵਾ  I ਅਸੀ ਂਅਪਹੁੰਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਖਜੋਾ ਂਅਤੇ ਖੋਜਾਂ  ਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਾਰ 
ਬਾਗ ਨ ੰ  ਬਰਬਾ  ਕਰਨ  ਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਨਦਸਕਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ   ੇ
ਉ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰ ਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ I ਅਸੀ ਂਮੌਤ ਉਿੱਤੇ ਦਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਯਸ  ਮਸੀਹ  ੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ  ੀ ਬਜਾਏ 
ਸਰੀਰ  ੀ ਸੰਪ ਰਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰਭਾਦਵਤ ਹੁੰ ੇ ਹਾਂ। ਇਿੱਕ ਮਾਨਦਸਕਤਾ ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ਦਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮ   ਕਰ ੋਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਵਿੱਚ ਅਦ ਿੱਖ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੇ। 
 

 

Disability Advocacy Sunday Liturgical Elements 

Reading portions 

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

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

Reflection: ਉਪਦੇਸ਼ 
 

Invisible Disability: Illuminating the Potential of Invisible Community 

 ਅਦ ਿੱਖ ਅਪਾਹਜਤਾ: ਅਦ ਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ  ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 
 

Intercessory Prayer 

Compassionate God and Parent of all, 



ਦ ਆਲ  ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਅਤੇ ਸਭ  ੇ ਮਾਤਾ ਦਪਤਾ, 
 

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.  

ਇਸ ਡਿਸਏਡਿਡਿਟੀ ਐਿਵੋਕੇਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨ ੂੰ , ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਡਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਿ 
ਰਡਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਡਜਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਿੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨI ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰੀਡਕਆਂ ਨਾਿ ਡਵਿੱਖਣ, ਸਾਿੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਿਰ ਿਈ ਤੁਹਾਿਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 

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.  

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਡਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਿੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਜਾਣਨ ਡਵੱਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੋ- ਡਦਸਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਡਦੱਖ। ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਿੂੰ ਧਨ ਡਵੱਚ ਕਾਿਿੀਅਤ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਿ-ਨਾਿ ਚੱਿਣ ਡਵੱਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 
 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 
 

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. 

ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਡਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ADHD, 

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਡਚੂੰ ਤਾ, PTSD, ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਫੋਿੀਆ, ਆਡਦ ਨਾਿ ਰਡਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਰਭ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਡਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਿ ਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਡਪਆਰ ਭਰੀ ਦੇਖਭਾਿ ਡਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਡਦਉ। ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ 
ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ 

 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 

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. 



ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਾਈਿਰੋਮਾਈਆਿਜੀਆ, ਗਠੀਆ, ਹੱਿੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਰੀ, 
ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਆਡਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਡਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਭ , ਦਰਦ ਅਤੇ ਡਚੂੰ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਪ ਰੀ ਡਕਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਢੱਕ ਿਵੇ। 
 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 
 

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.  

ਅਸੀਂ ਡਿਸਿੈਕਸੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਡਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਿੇ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂੰ ਸਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਵੱਖਰੇ ਢੂੰਗ ਨਾਿ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਵਿੱਖਣ ਪਰਡਤਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 
 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 
 

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. 

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੈ-ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਡਿਮਾਰੀਆਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕਰੋਨਜ਼, ਿਾਈਮ 
ਡਿਮਾਰੀ, ਿ ਪਸ, ਮਿਟੀਪਿ ਸਕਿੇਰੋਡਸਸ, ਆਡਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਿਰ, ਡਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਚੂੰ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ 
ਡਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿ ਤ ਕਰਨ ਡਦਓ। 
 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 
 

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. 

ਅਸੀਂ ਿਾਇਿੀਟੀਜ਼, ਡਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ, ਗੁਰਡਦਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਿਿੱਿ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਉਮਰ-ਸਿੂੰਧਤ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਡਦ ਨਾਿ ਜੀ ਰਹੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 
ਨਾਿ ਡਸੱਝਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। 
 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 
 



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. 

ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਡਦੱਖ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਡਵਅਕਤੀਆਂ 
ਿਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਅਸਫਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਡਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਈ ਸਮਰੱਥ ਿਣਾਓ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਿਈ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਡਦਓ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਮਾਣ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮਡਹਮਾ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਡਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

God of Grace, hear our prayer. 

ਡਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ. 
 

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. 

ਪਰਭ , ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਡਵਡਭੂੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਡਵਿੱਖਣਤਾ ਿਈ ਤੁਹਾਿਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਿੀ ਿਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਡਣਆ ਡਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ ਡਵੱਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 
 

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

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਡਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਡਵੱਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
 

Benediction: ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ 

 

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

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਡਵੱਚ ਜਾਡਣਆ ਡਗਆ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ 
 

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

ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਡਵੱਚ ਭਰਪ ਰ ਡਪਆਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ 

 

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

ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ-ਮੌਜ ਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। 
 


