Lời Cầu Nguyện của Tháng, 7- 2019
Lạy Chúa, Ngài là nguồn chính trực và bình an, xin ban cho chúng con
ơn khôn ngoan để biết cách hành xử trong cuộc sống.
Lạy Chúa giàu lòng xót thương và đầy quyền năng, chúng con nhìn nhận
rằng, Ngài là nguồn của mọi quyền lực trên thế giới này, chúng con nài
xin Ngài ban ân sủng cho những người thực thi công lý. Một cách nào
đó, họ cần đến ơn khôn ngoan của Ngài để đưa ra những quyết định
đúng đắn giữa những lúc khó khăn gian truân, và xin giúp họ biết bảo
vệ những người không có tiếng nói trong xã hội, như các thai nhi bị giết,
người di cư, người già yếu và những người bị bỏ rơi.
Lạy Chúa là chủ của sự sống, của tình yêu, Ngài đã chọn chúng con và
giao cho chúng con trách nhiệm quản lý thế giới. Chúng con nài xin
Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con làm tốt chức vụ này, biết cách sống
đẹp lòng Chúa và biết tôn trọng tất cả anh chị em chúng con, kể cả những
người được sinh ra và những trẻ không được sinh ra. Hằng ngày, xin
Chúa ban ơn khôn ngoan, để chúng con biết sống chính trực trong mọi
quyết định và biết thận trọng trong các chọn lựa của mình. Và cuối cùng,
xin ban cho chúng con tấm lòng chỉ muốn làm mọi việc với tinh thần
xót thương, dù trong mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như bất lợi. Amen.
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POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JULY 2019
The Integrity of Justice
Let us pray that those who administer justice may work with integrity,
and that the injustice which prevails in the world may not have the last
word

