Zaproszenie do wspólnej modlitwy
Od kilku lat wspólnota miejscowa FZŚ San Francesco Rosetum w Mediolanie ( wspólnota brata Attilio)
i Stowarzyszenie Alba, które powstało w Turcji z inicjatywy Fethullaha Gulena, a także obecne we Włoszech
w tureckiej diasporze, utworzyły grupę o nazwie „Tenda di Damietta”, latendadidamietta@gmail.com
której celem jest dwiczenie i promowanie dialogu międzyreligijnego zgodnie z formułą zainspirowaną spotkaniem
świętego Franciszka z Asyżu i sułtana Malika Al Kamila, które odbyło się w 1219 r. w Damietcie (Egipt).
Dzisiaj, zgodnie z tym, co można przeczytad w załączonej ulotce, Namiot Damietty zaprasza wszystkich mężczyzn,
kobiety i dzieci dobrej woli na chwilę refleksji i modlitwy, milczącą i osobistą, aby modlili się o zakooczenie
pandemii, aby: symbolizowane przez obraz, który charakteryzuje ulotkę, spowodowane przez nią rany mogły stad
się podstawą do założenia nowego społeczeostwa, w którym priorytetem będzie harmonia, solidarnośd i komunia
między narodami w perspektywie powszechnego pokoju.
Aby byd lepszym, nie zapominajmy o naszych ranach
Zapraszamy wszystkich mężczyzn, kobiety, dzieci
dobrej woli do spędzenia trochę czasu na modlitwie,
każda osoba we własnym domu, w intymnej ciszy
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nikt nie osiąga zbawienia sam
W obliczu tylu cierpieo ,mamy doświadczyd
modlitwy Jezusa: „aby wszyscy stanowili jedno”.
Taka jest siła
wiary, która uwalnia nas od strachu i daje nadzieję.
Papież Franciszek - 27 marca 2020 nadzwyczajny moment modlitwy
Inną ważną rzeczą, jaką możemy zrobid, jest pukanie do drzwi Boga
z rozpaczliwym sercem poprzez nasze błaganie.
Dlatego wzywam wszystkich do modlitwy o zdrowie i bezpieczeostwo ludzkości
w tym trudnym czasie.
Niech Bóg, najbardziej współczujący, uratuje ludzkośd przed tą pandemią,
ulecz tych, którzy są chorzy, i obdarz wytrwałością tych, którzy stracili
swoich bliskich.
M. Fethullah Gülen - 13 marca 2020 r
Tradycyjny żydowski przepis religijny (i nie tylko) na te
okoliczności, po nakazie przestrzegania recept lekarskich, składa się z
trzech punktów: solidarnośd społeczna (ponieważ inni ludzie są bardziej skłonni do
ponoszenia ryzyka od nas), modlitwa (bo wszystko nie kooczy się na człowieku)
i dostosowanie własnego zachowania… Byd może jest to
najtrudniejsza rzecz do zrobienia.
Rav Riccardo Di Segni - Il Messaggero, 19 marca 2020 r

