COVID Prayer
FOR THE INTERCESSION OF SAINT EDITH STEIN IN 2022
[THROUGH THE GRACE OF GOD, WE ASK THE INTERCESSION OF ST EDITH STEIN DURING COVID]

We turn to you, Saint Edith, this year as we celebrate the Centenary of your adult baptism in 1922.
Facing the many challenges of COVID-19, we call on you in our need.
We recall your work as a volunteer in 1915, in caring as a nursing aide for patients in infectious wards.
We recall how you received inoculations against the infectious illnesses of typhoid and cholera,
and followed the health protocols of your day.
We recall your dedication to many typhoid patients in particular.
We recall your willingness to substitute for others, so that they could find rest.
We recall your compassion for those isolated, and your discovery that each day is a new gift of life.
We recall your life of empathy and compassion, and later calling as a Carmelite nun,
Sister Teresa Benedicta of the Cross.
May you intercede for us before our loving God.
Saint Edith Stein, pray for us.
Amen
Fr Gerry Hefferan 3rd January 2022

صالة في زمن كوفد
صالةٌ من اج ِل شفاع ِة القديسة اديث ستين في زمن كوفد لسنة 2022
زمن كوفيد [
]من خالل نعمة الرب ،نتضرعُ بشفاعة القديسة إديث ستين في
ِ

نلتفتُ إليك ،ايتها القديسة إديث في هذا العام بينما نحتفل بمرور قرن على معموديتك من عام .1922
بينما نُصارعُ العديد من التحديات في جائحة كوفد ,19-ندعوكِ في حاجتنا.
نستذكر اعمالكِ كمتطوعة في سننة  1915واهتمامكِ ك ُممرضة لمساعد ِة المرضى وال ُمصابين بالعدوئ .
ُ
نستذكر تلقيكِ مناعة ضد االمراض المعدية منها التيفوئيد والكوليرا ،وايضا اتباعكِ التعليمات الصحية في ذلك الزمن .
ُ
نستذكر تفانيك مع العديد مرضئ التيفوئيد على وجه الخصوص.
ُ
نستذكر رغبتكِ الحال ِل محل االخر لكي ينالو الراحة .
ُ
نستذكر تعاطفكِ مع الذين هم في الحجر ،ويقينكِ بأن كل يوم هو نعمةٌ في الحياة .
ُ
نستذكر حياتك المتسمة بالرحمة والعطف والحقا دعوتك كراهبة كراملية ،األخت تيريزا بينيديكتا الصليب.
ُ
نرجو منكِ الشفاعة لنا امام الربُ ال ُهنا ال ُمحب.
ايتُها القديسة إديث ،صلي ألجلنا.
امين
االب جيري
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