TIM GAP CHUA THAT NHANH # 143 = LOI NGUYEN GIOI TRE

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN*

LỜI CẦU CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI
TẠI KRAKOW 2016

Lậy Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót,
trong Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Cha đã bộc lộ tình yêu của Cha
và tuôn đổ tình yêu ấy qua Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi.

Hôm nay chúng con xin phó thác cho Cha
định mệnh của thế giới và của mọi người nam nữ.
Trong một phương cách đặc biệt,
chúng con xin phó thác cho Cha
những người trẻ của mọi ngôn ngữ, quốc gia, và dân tộc:
xin Cha dẫn dắt và bảo vệ họ
khi họ bước đi trên những con đường phức tạp của thế giới ngày nay
và xin Cha ban cho họ ơn cần thiết để gặt hái những kết quả dồi dào
từ những cảm nghiệm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow.

Lậy Cha trên trời, xin ban cho chúng con sự can đảm
để làm chứng nhân cho lòng thương xót của Cha.
Xin dậy chúng con biết cách truyền đạt
đức tin cho những ai còn hồ nghi,
đức cậy cho những ai thất vọng,
đức mến cho những người dửng dưng,
sự tha thứ cho những ai làm điều sái quấy
và niềm vui cho những người bất hạnh.

Xin Cha khơi dậy tia lửa tình thương xót mà Cha đã gieo vào lòng chúng con
thành một ngọn lửa có thể biến đổi các tâm hồn và canh tân bộ mặt trái đất này.
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Lậy Đức Maria, Mẹ Thương Xót, xin cầu cho chúng con.
Thánh Gioan Phaolô II, xin cầu cho chúng con.
Thánh Faustina, xin cầu cho chúng con.

(Pt TV Nhật lược dịch theo http://worldyouthday.com/krakow-2016/prayer)
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