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Pada pesta pelindung, Santa Perawan Maria, Ratu,  
kami mengucap syukur kepada Bunda Allah atas perlindungannya selama pandemi 

 
 

Selama perayaan pesta pelindung provinsi Eropa Maria Regina di Coesfeld, kami berterima kasih kepada 
Maria, Bunda Pengantara kami yang perkasa, dan kami meminta bantuannya, “Maria, Ratu Surga, kami 
berterima kasih atas perlindunganmu selama ini dan kammasih memohon agar engkau menyelamatkan 
kami dari segalamara bahaya. 
 
Para suster dari komunitas lokal di Kloster Annenthal datang bersama untuk bergabung mengadakan 
prosesi menuju ke arca Bunda Maria yang telah berusia hamper sama dengan tahun-tahun awal pendirian 
Kongregasi di Coesfeld. Di sana, kursi telah disiapkan untuk semua suster sehingga kami dapat dengan 
sepenuh hati berterima kasih kepada Maria dan meminta bantuannya. Para suster dari Haus Emaus 
mendukung kami dengan musik mereka. Bersama-sama kami berdoa litani syukur berikut: 
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LITANY SYUKUR DAN TERIMA KASIH ATAS KEBAIKAN Allah SEJAK PENCIPTAAN DUNIA – digabungkan 
dengan ucapan syukur kepada mereka semua yang membantu sesamanya: 
  
 
TUHAN, khususnya di hari-hari ini banyak orang  

Yang peduli dengan orang lain, berbagi kebaikan dan hidup 

Dan kadang-kadang sangat mengandung risiko  

Hidup mereka sendiri – 

Di rumah-rumah sakit dan praktek dokter,   

Di apotek-apotek dan super market,  

Yang dilakukan oleh polisi dan pemadam kebakaran,  

Dalam pelayanan gawat darurat dan transportasi umum,  

Dalam politik dan administrasi.  

 
Kami bersyukur atas mereka semua  

Ya Tuhan dan Allah kami.   

 
Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kebikan-Nya 
Karena kekal abadi kasih setia-Nya! 
Bersyukurlah kepada Tuhan,  
Karena kekal abadi kasih setia-Nya!  
Kepada Dia Pencipta Tunggal Alam semesta,  
Karena kekal abadi kasih setia-Nya!  
Kepada Dia yang penuh pengertian menciptakan alam raya, 
Karena kekal abadi kasih setia-Nya!  
Kepada Dia yang menyebarkan bumi ke atas Samudra,   
Karena kekal abadi kasih setia-Nya!  
Dia yang memberi makan segala makhluk hidup,  
Karena kekal abadi kasih setia-Nya!  
Bersyukurlah kepada Allah di Surga, 
Karena kekal abadi kasih setia-Nya.  (Dr. Christian Schramm, menurut Mazmur 136) 
 
setelah Ibadat Sabda, para suster menikmati ice-cream yang telah disediakan untuk semua. Kami 
mendapatkan ice-cream di café dekat rumah kami yang dengan senang hati pemilik cafe mendukung 
komunitas kami.  
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