
PPrraayyiinngg  ffoorr  HHeeaalliinngg  aanndd  RReeccoonncciilliiaattiioonn  
BByy  DDaarrcciiee  LLiicchh  ––  OObbllaattee  AAssssoocciiaattee  

  

  

CCrreeaattoorr  GGoodd  ooff  lloovvee  aanndd  jjuussttiiccee,,    

ccoommffoorrtteerr  ooff  tthhoossee  wwhhoo  mmoouurrnn,,  

wwee  ttuurrnn  ttoo  yyoouu  aacckknnoowwlleeddggiinngg  

tthhee  aaccttiioonnss  ooff  oouurr  CChhuurrcchh  aanndd  oouurr  nnaattiioonn..  
  

WWee  hhaavvee  aasskkeedd  ffoorrggiivveenneessss  

aanndd  ccoommmmiitttteedd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  hheeaalliinngg  aanndd  rreeccoonncciilliiaattiioonn..  
  

BBuutt  wwee  aarree  ppaaiinnffuullllyy  aawwaarree  tthhaatt  ffoorr  ssoommee,,  

tthhaatt  cchhaannggee  ccaammee  ttoooo  llaattee..  
  

WWee  ooffffeerr  yyoouu  oouurr  ssoorrrrooww  

ffoorr  tthhee  wwrroonnggss  ccoommmmiitttteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhiiss  llaanndd,,  

oouurr  FFiirrsstt  NNaattiioonnss,,  IInnuuiitt,,  aanndd  MMééttiiss  cchhiillddrreenn  

iinn  CCaannaaddaa’’ss  IInnddiiaann  RReessiiddeennttiiaall  SScchhoooollss..  
  

WWee  ooffffeerr  yyoouu  oouurr  ccoonnttrriittiioonn  

ffoorr  wwhhaatt  wwaass  aalllloowweedd  ttoo  hhaappppeenn,,  

aanndd  ffoorr  wwhhaatt  wwiillll  nneevveerr  bbee..  
  

WWee  ooffffeerr  yyoouu  oouurr  rreeppeennttaannccee  

ffoorr  tthhee  iinnjjuussttiicceess  bboorrnnee  ooff  aarrrrooggaannccee  

aanndd  tthhee  hhaarrmm  ddoonnee  tthhrroouugghh  iinnddiiffffeerreennccee..  
  

WWee  pprraayy  ffoorr  ccoommffoorrtt  ffoorr  tthhee  ffaammiilliieess  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  

wwhhoossee  cchhiillddrreenn,,  ssiibblliinnggss,,  ffaammiillyy,,  aanndd  ffrriieennddss  

wweerree  ttaakkeenn  ffrroomm  hhoommee  bbuutt  ddiidd  nnoott  rreettuurrnn..  
  

WWee  pprraayy  ffoorr  ccoonnssoollaattiioonn  

ooff  hheeaarrttss  wwoouunnddeedd  tthhrroouugghh  sseeppaarraattiioonn  aanndd  ttrraauummaa..  
  

WWee  pprraayy  ffoorr  hheeaalliinngg  

ooff  bbooddiieess,,  mmiinnddss,,  aanndd  ssppiirriittss  

wwoouunnddeedd  tthhrroouugghh  aabbuussee  aanndd  oopppprreessssiioonn..  
  

WWee  aasskk  ffoorr  cclleeaarr  eeyyeess,,  

tthhaatt  wwee  mmaayy  ffaaccee  tthhee  ssttoorryy  ooff  oouurr  nnaattiioonn  aanndd  oouurr  CChhuurrcchh  wwiitthh  hhoonneessttyy..  
  

WWee  aasskk  ffoorr  ooppeenn  hheeaarrttss,,  

tthhaatt  wwee  mmaayy  hheeaarr  tthhee  ssttoorriieess  ooff  IInnddiiggeennoouuss  PPeeoopplleess  wwiitthh  hhuummiilliittyy..  
  

  



WWee  aasskk  ffoorr  ccoouurraaggee,,  

tthhaatt  wwee  mmaayy  oonnccee  aaggaaiinn  aasskk  oouurr  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss    

ffoorr  ffoorrggiivveenneessss..  
  

WWee  ddeeccllaarree  oouurr  ddeessiirree  

ttoo  bbee  aa  ppeeooppllee  wwhhoo  ppuurrssuuee  ppeeaaccee..  
  

WWee  ddeeccllaarree  oouurr  rreessoollvvee  

ttoo  bbee  aa  ppeeooppllee  wwhhoo  rreemmeemmbbeerr..  
  

WWee  ddeeccllaarree  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  

ttoo  bbee  aa  ppeeooppllee  ooff  ttrruutthh  aanndd  rreeccoonncciilliiaattiioonn..  
  

HHoollyy  OOnnee,,  CCrreeaattoorr  ooff  aallll  tthhaatt  iiss,,  sseeeenn  aanndd  uunnsseeeenn,,  

ooff  ssttoorryy  aanndd  ooff  ssoonngg,,  ooff  hheeaarrttbbeeaatt  aanndd  ooff  tteeaarrss,,  

ooff  bbooddiieess,,  ssoouullss,,  vvooiicceess  aanndd  aallll  rreellaattiioonnss::  

yyoouu  aarree  tthhee  GGoodd  ooff  aallll  ttrruutthh  aanndd  tthhee  wwaayy  ooff  aallll  rreeccoonncciilliiaattiioonn..  
  

CCoommee  uuppoonn  uuss,,  OO  DDiivviinnee  HHeeaalleerr,,  

aanndd  ooppeenn  oouurr  eeyyeess  ttoo  tthhee  iinnjjuussttiicceess  

bbrroouugghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  IInnddiiggeennoouuss  ppeeoopplleess  ooff  tthhiiss  llaanndd,,  

tthheeiirr  llaanngguuaaggeess  aanndd  ccuullttuurreess..  
  

MMaayy  yyoouu  bbee  kknnoowwnn  ffoorr  hheeaalliinngg  aanndd  wwhhoolleenneessss,,  

rraatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  bbllaammeedd  ffoorr  aabbuusseess  

tthhaatt  wweerree  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  hhuummaann  wweeaakknneessss  aanndd  hhoossttiilliittyy..  
  

MMaakkee  uuss  ppeeooppllee  ooff  iinntteeggrriittyy  aanndd  bbeeaarreerrss  ooff  hhooppee,,  

tthhaatt  wwee  mmaayy  ccoommmmiitt  ttoo  rreessttoorriinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  

aanndd  ttoo  jjoouurrnneeyyiinngg  ttooggeetthheerr,,  

aass  NNoonn--IInnddiiggeennoouuss  aanndd  IInnddiiggeennoouuss  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss,,  

ttoo  aa  ppllaaccee  ooff  ppeeaaccee  iinn  yyoouu,,  

wwhheerree  eevveerryy  tteeaarr  wwiillll  bbee  wwiippeedd  aawwaayy,,  

aanndd  eevveerryy  ssoorrrrooww  ttuurrnneedd  ttoo  jjooyy..  
  

GGiivvee  uuss  oonnee  hheeaarrtt  aanndd  oonnee  mmiinndd  ttoo  wwaallkk  ttooggeetthheerr  

iinn  tthhee  lloovvee  aanndd  ssttrreennggtthh  ooff  yyoouurr  SSppiirriitt,,  

iinn  ttrruutthh,,  rreeccoonncciilliiaattiioonn,,  aanndd  ppeeaaccee..  
  

WWee  aasskk  tthhiiss  tthhrroouugghh  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  yyoouurr  SSoonn,,  

oouurr  bbrrootthheerr,,  oouurr  LLoorrdd,,  aanndd  oouurr  hhooppee..  

AAmmeenn..  
  

JJeessuuss,,  MMaarryy,,  &&  JJoosseepphh;;  pprraayy  ffoorr  uuss..  

  


