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LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIA ĐÌNH CHÚNG TA
CHO CÔNG LÝ VÀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

L

ạy Thiên Chúa là Cha yêu thương và thành tín, chúng con đến và cầu xin
Cha, qua Đức Giêsu, Con của Cha, và trong sự hiệp thông với Chúa Thánh
Thần, xin Cha giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại “tội nguyên thủy”
của Hoa Kỳ về phân biệt chủng tộc, tội chia rẽ chúng con khỏi Thân Thể Chúa
Kitô, mà chúng con được gọi để trở thành con của Cha.
Chúng con cầu xin Cha ban cho chúng con sự khôn ngoan của Cha, để chúng con
có thể xây dựng một cộng đồng được thành lập dựa trên sứ điệp Tin Mừng về sự
sống và phẩm giá của tất cả mọi người, từ khi thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi
chết, và để sống trong sự hiệp thông như sự hiệp thông thiêng liêng của Ba Ngôi
Chí Thánh.
Xin ban ơn cho các bậc cha mẹ, để họ có thể giáo dục con cái trong đức tin, để biết
yêu thương người khác, bất kể về màu da, chủng tộc và nguồn gốc quốc gia, như
Chúa Giêsu yêu thương chúng con.
Xin chúc lành và bảo vệ chúng con, khi chúng con sống niềm tin của chúng con, là
những công cụ hoà bình của Cha, như Thánh Phanxicô đã nói: “Hãy đổ đầy chúng
con sự khao khát công lý và chính trực.”
Xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, và ban cho chúng con sự can đảm,
lòng thương cảm, và sự kiên trì để loại bỏ bất kỳ hình thức nào về sự bất công trong
cộng đoàn chúng con, và để mang tình yêu chữa lành của Chúa Kitô dến cho tất
cả những người đang cần đến.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin hãy cầu thay nguyện giúp chúng
con, để Tổng Giáo Phận chúng con, có thể tiếp tục làm chứng cho sứ điệp Tin
Mừng về sự sống và phẩm giá của mọi người. Amen.
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