
 Intention for Mental Health Awareness 

 English, Espanol, Tiếng Việt, 한국인 

 English: 

 ●  For persons with a mental illness, and their families to find effective treatment for 
 their illness and understanding and acceptance from others, we pray to the Lord. 

 ●  For families who strive to understand and help their loved ones with mental illness, 
 we pray to the Lord. 

 ●  For people who live on the streets without homes or hope, we pray to the Lord. 

 ●  For people with mental illness who are confined in jails and prisons, we pray to the 
 Lord. 

 ●  In thanksgiving for the compassion and dedication of mental health professionals 
 and those providing care, we pray to the Lord. 

 ●  For our elected officials to come to an understanding of the need for increased 
 funding for mental health care, we pray to the Lord. 

 ●  That the darkness of stigma, labels, exclusion and marginalization might be 
 dispelled by the light of greater understanding, acceptance and respect for the 
 dignity of every person, we pray to the Lord. 

 ●  For each of us to reach out with support as we form a caring community, we pray to 
 the Lord. 



 Espanol: 

 ●  Para que las personas con una enfermedad mental y sus familias encuentren un 
 tratamiento efectivo para su enfermedad y comprensión y aceptación de los demás, 
 roguemos al Señor. 

 ●  Por las familias que se esfuerzan por comprender y ayudar a sus seres queridos con 
 enfermedades mentales, roguemos al Señor. 

 ●  Por las personas que viven en las calles sin hogar ni esperanza, roguemos al Señor. 

 ●  Por las personas con enfermedades mentales que se encuentran recluidas en 
 cárceles y prisiones, roguemos al Señor. 

 ●  En acción de gracias por la compasión y la dedicación de los profesionales de la 
 salud mental y de quienes brindan atención, roguemos al Señor. 

 ●  Para que nuestros funcionarios electos lleguen a comprender la necesidad de 
 aumentar los fondos para la atención de la salud mental, roguemos al Señor. 

 ●  Para que las tinieblas del estigma, las etiquetas, la exclusión y la marginación sean 
 disipadas por la luz de una mayor comprensión, aceptación y respeto por la 
 dignidad de cada persona, roguemos al Señor. 

 ●  Para que cada uno de nosotros brinde apoyo a medida que formamos una 
 comunidad solidaria, roguemos al Señor. 



 Tiếng Việt: 

 ●  Đối với những người mắc bệnh tâm thần và gia đình của họ để tìm được phương 
 pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh của họ cũng như sự hiểu biết và chấp nhận 
 của những người khác, chúng ta cầu nguyện với Chúa. 

 ●  Đối với những gia đình cố gắng hiểu và giúp đỡ người thân của họ bị bệnh tâm 
 thần, chúng ta cầu xin Chúa. 

 ●  Đối với những người sống trên đường phố mà không có nhà cửa hoặc hy vọng, 
 chúng tôi cầu nguyện với Chúa. 

 ●  Đối với những người bị bệnh tâm thần đang bị giam giữ trong nhà tù và nhà tù, 
 chúng tôi cầu nguyện với Chúa. 

 ●  Để tạ ơn vì lòng trắc ẩn và sự tận tâm của các chuyên gia sức khỏe tâm thần và 
 những người chăm sóc, chúng tôi cầu xin Chúa. 

 ●  Để các quan chức được bầu của chúng tôi hiểu được sự cần thiết phải tăng cường 
 tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần, chúng tôi cầu nguyện với Chúa. 

 ●  Chúng ta cầu nguyện với Chúa để bóng tối của sự kỳ thị, nhãn quan, loại trừ và bị 
 gạt ra ngoài lề xã hội có thể được xua tan bởi ánh sáng của sự hiểu biết, chấp 
 nhận và tôn trọng hơn phẩm giá của mỗi người. 

 ●  Để mỗi người chúng ta có thể tiếp cận với sự hỗ trợ khi chúng ta tạo thành một 
 cộng đồng quan tâm, chúng ta cầu nguyện với Chúa. 



 한국인: 

 ●  정신질환을 앓고 있는 사람과 그 가족들이 자신의 병을 효과적으로 치료하고 타인의 
 이해와 인정을 받을 수 있도록 주님께 기도합니다. 

 ●  정신 질환을 앓고 있는 사랑하는 사람들을 이해하고 돕기 위해 애쓰는 가족들을 위해 
 우리는 주님께 기도합니다. 

 ●  집도 소망도 없이 거리를 살아가는 이들을 위해 우리는 주님께 기도합니다. 

 ●  감옥과 감옥에 갇힌 정신 질환자들을 위해 우리는 주님께 기도합니다. 

 ●  정신 건강 전문가와 치료를 제공하는 사람들의 연민과 헌신에 감사하며 주님께 
 기도합니다. 

 ●  선출된 관리들이 정신 건강 관리를 위한 기금 증가의 필요성을 이해할 수 있도록 
 주님께 기도합니다. 

 ●  모든 사람의 존엄성에 대한 더 큰 이해, 수용 및 존중의 빛으로 낙인, 낙인, 배제 및 
 주변화의 어둠이 물리칠 수 있도록 우리는 주님께 기도합니다. 

 ●  우리 각자가 돌보는 공동체를 형성할 때 지원을 위해 손을 뻗을 수 있도록 우리는 
 주님께 기도합니다. 


