FIAC
Petak 13. lipnja u 13.00 sati
UN MINUTO POR LA PAZ – MINUT ZA MIR
Papa Franjo pozvao je u svoju „kuću“ predsjednike Izraela i
Palestinske samouprave s kojima će održati susret molitve za mir
slijedećeg 8. lipnja u Rimu.
Papa je pozvao cijelu Crkvu da moli za ovaj susret bez presedana koji
je pobudio interes svjetskog javnog mnijenja.
Molim vas, da nas ne ostavite same: vi molite, mnogo molite da nam Gospodin da
mir, da nam dadne mir u ovoj blagoslovljenoj Zemlji! Računam s vašim
molitvama. Snažno molite, u ovo vrijeme, molite mnogo da dođe mir. (Opća
audijencija 28. svibnja 2014)

Za sve nas ovaj prijedlog može postati specijalna prigoda za molitvu,
promišljanje i evangelizaciju.
Katolička akcija Argentine pokrenula je inicijativu za svoje članove
koju predlaže FIAC-u i UMOFC-u čiji je član: MINUT ZA MIR kojim
poziva na molitvu u obliku svjedočenja: molitva neka bude kratka,
jednostavna, prigodna za svakoga.
Konkretno, tajništvo FIAC-a predlaže svakoj Katoličkoj akciji da
pozove svoje članove i sve osobe dobre volje iz cijeloga svijeta da u
petak 6. lipnja u 13.00 sati da se zaustave bez obzira gdje su, pognu
glavu i pomole se kako nalaže njihova tradicija: na poslu, u školi, na
sveučilištu, u svojoj četvrti gdje žive, u obitelji, u župi.
Svećenici će tog momenta izići iz crkava na ulice i molit će za mir s
narodom koji se nalazi ispred, te će na taj način svi zajedno
odgovoriti na Papin poziv.

Ako su dva ili tri ujedinjena: bolje!
Molitva u petak – dan molitve za Muslimane i uočnica dana molitve za
Židove – ujedinjuje sve vjernike ovih religija koje imaju u Svetoj
zemlji, kao i kršćanstvo, svoje korijene.
OD SADA
Podijelimo MINUT ZA MIR tijekom svetih Misa, u četvrtima, u
obiteljima, u grupama, među prijateljima, u župama

Možete širiti letke online
Aktivna je Facebook stranica: Facebook/unminutoporlapaz
Kako bi širili inicijativu i za sve ostale informacije i komunikacije
postoji i adresa twitter #unminutoporlapaz
MINUT ZA MIR je znak svakodnevne molitve koja trebamo intenzivirati na osobnoj
razini, u obitelji, u grupi, u zajednici:
• Sudjelovati svakodnevno na svetoj Misi – Moliti Časoslov (jutarnju i večernju) - Put
svjetla - Put križa - Svetu krunicu - Dođi Duše Presveti - … Posebice 8. lipnja na
Duhove.
• Pripremati Molitvu vjernika za svetu Misu u župi, Sekvencu Duhu svetomu.
Predložiti, animirati, sudjelovati na Duhovskom bdijenju na biskupijskoj i župnoj
razini.
• Osigurati izravan prijenos - gdje je moguće u grupi, u obitelji, u župi (popodne =
čekamo službu potvrdu vremena) - molitve svetog Oca u Rimu s predstavnicima
židovske i islamske zajednice i s predsjednicima Peresom i Abu Mazenom.
• PRIJE ili 8. lipnja sudjelovati na biskupijskim, župnim, molitvenim inicijativama…

