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Ni kan informera om kollekten med följande text: 

 
Sjömanskyrkan möter sjöfarare i hamnarna, men även ombord när vi följer med fartygen. 
Hamn- och skeppskuratorerna möter sjöfarare av olika nationaliteter. Förutom att ge 
samtalsstöd hjälper de till med många praktiska saker. I år åtföljdes pandemin av det 
mänskliga lidandet som orsakades av kriget. Behovet av andligt stöd ombord ökade 
kraftigt. Idag får vi stödja detta arbete för våra medmänniskor. 
 

 

Förslag till förbön 

 
Herre, vi ber för vår kyrka, dess tjänare och ansvariga. Vi ber för beslutsfattarna så att du 
fyller dem med visdom och ansvarskänsla. Vi ber för regeringarna och de internationella 
lagstiftarna som fastställer normerna för sjöfarten och sjöfararna, vars rättigheter och 
människovärde inte uppmärksammas så ofta. Om detta ber vi i Ditt namn. 
 
(A) Herre, hör vår bön. 
 
Vi ber för dem som lever i samhällets marginaler. Vi ber för sjöfararna, särskilt för dem 
som är sjuka och som skadats i olyckor på fartygen, och för dem som är rädda eller blivit 
orättvist behandlade. Om detta ber vi. 
 
(A) Herre, hör vår bön. 
 
Vi ber för vår församling och för dem som bor inom dess område. Vi tänker särskilt på 
alla som saknar något. Vi tänker på sjöfararna och deras familjer nära och långt borta. Vi 
ber om Guds omsorg för dem som känner ensamhet och saknad. Om detta ber vi. 
 
(A) Herre, hör vår bön. 
 
Vi ber för dem som gått bort, särskilt dem som stod oss nära. Vi ber också för dem som 
omkommit till sjöss. Ge oss hopp om återseende hos dig. Om detta ber vi. 
 
(A) Herre, hör vår bön. 
 
Herre, hör vår bön för oss själva och våra medmänniskor och särskilt dem som arbetar till 
sjöss. Allsmäktig Fader. Tack för att du hör vår bön. 
 
Amen 
 
 
 
(Sjösöndagens förbön i katolska sjömanskyrkan Stella Maris, omarbetad av Jaakko 
Laasio.) 


