Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Phúc âm Hóa: Các gia đình là trường học giúp phát triển con người
Xin cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên
“những trường học thực sự giúp phát triển con người.”
Cầu Nguyện
Lạy Cha trên trời, nhờ Bí tích Hôn Phối mà Hội Thánh nhận ra được tình yêu con người
là dấu chỉ sự hiện diện của Cha. Hoa trái tình yêu vợ chồng là mẫu gương của điều mà
Cha mời gọi nơi mỗi người chúng con, những người được mời gọi để trở thành con cái
cha, là : phát sinh sự sống.
Gia đình chính là nơi của sự sống, của niềm hy vọng, của tương lai và của sự hiệp thông.
Vì lý do đó, hiệp cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu
của ngài, con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện trong tháng này, là cho tất cả các gia đình
nhận được sự hỗ trợ về kinh tế cũng như chính trị để họ hoàn thành sứ mệnh của mình.
Con cũng xin cầu nguyện cách đặc biệt cho những ai đang sống trong tình trạng khó
khăn gấp bội, để Thần Khí Cha trở thành nguồn sức mạnh và ủi an cho họ. Lạy Cha
chúng con ở trên trời…
Hướng dẫn thực hành:
– Theo dõi Đại Hội Gia Đình Thế Giới được tổ chức tại Dublin, nước Ireland, từ ngày
21 đến 25 tháng 8. Tiếp thu những bài học, lời mời gọi được đúc kết từ Đại hội, và
những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong suốt chuyến viếng thăm của ngài.
– Quan tâm, chăm sóc và xây dựng các mối tương quan trong chính gia đình, họ tộc của
mình bằng cách tạo nhịp cầu nối, chữa lành nỗi đau, chăm sóc nâng đỡ những ai đang
đau ốm, khó khăn.
.
– Tìm hiểu các thông tin, chính sách bảo vệ gia đình, ở trong nước hoặc trên thế giới, về
các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. Đấu tranh hết mình để các hoạt động này được
thực hiện và nhân rộng trên chính đất nước của mình.
(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao)

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR AUGUST 2019
Evangelization: Families, Schools of Human Development
That families, through their life of prayer and love, become ever more clearly
“schools of true human development.”

