Predstavitelia CHARIS už v marci 2020 vyzvali všetkých členov Obnovy v Duchu Svätom, aby sa prihovárali
za ukončenie pandémie, za uzdravenie chorých a za záchranu duší tých, ktorí chorobe podľahli.
Jean-Luc Moens prosí všetky spoločenstvá, aby sa zjednotili v modlitbe a každý deň až do ukončenia
pandémie sa modlili Turíčnu sekvenciu spolu s tromi Zdravasmi, na tento úmysel sa možno aj postiť.
„Prosme s dôverou, aby Duch Svätý zostúpil na náš zranený svet a zjavil nežnosť Otca každému, kto trpí.
S pápežom Františkom prosíme Máriu, aby svoj ochranný plášť rozprestrela na všetkých ľudí,“ povedal
predseda CHARIS Jean-Luc Moens.

Turíčna sekvencia
Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba
žiaru svetla pravého.

Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.

Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených,
svetlo srdca bôľneho.

Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.

Tešiteľ si najlepší,
ó, hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.

Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.

V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.

Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.

Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.

Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú.

3x Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Prosíme ťa, Bože, zmiluj sa nad nami, odpusť ľudstvu hriechy, v mene Pána Ježiša
Krista, ktorý hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú
chorobu medzi ľudom, prinášame Ti v modlitbe chorých na covid-19, aby si ich
uzdravil, zomrelým daj milosť spásy, posilňuj a ochraňuj zdravotníkov, pomôž trpiacim
nedostatkom. Prosíme, zastav pandémiu koronavírusu na zemi.
Panna Mária, oroduj za nás.
Všetci Boží svätí, orodujte za nás.

