
                        

Lời Nguyện Giáo Dân (mẫu) 

Một số những lời nguyện sau đây có thể được sửa đổi hay viết lại cho thích hợp với hoàn 

cảnh của Giáo xứ trong thời gian thi hành Chương trình Vận Động gây quỹ của Giáo phận. 

 

 

 Cho Chương trình Vận Động được thành công: Qua lòng quảng đại của chúng ta, hình 

ảnh Chúa Ki-tô được hiện diện nơi những người nhận lãnh ân huệ của các chương trình 

mục vụ và các chương trình khác trong Giáo phận.  Chúng ta cầu xin Chúa… 

 Xin cho mọi người Công giáo trong Giáo phận rộng rãi đáp ứng lời mời gọi hỗ trợ Chương 

trình Vận Động.  Chúng ta cầu xin Chúa… 

 Xin Chúa Thánh Linh mở rộng lòng mọi người để họ hỗ trợ và rộng rãi đóng góp cho 

Chương trình Vận Động này.   Chúng ta cầu xin Chúa… 

 Xin cho lòng cam két hỗ trợ Chương trình Vận Động này là dấu chỉ của lòng quảng đại 

của Cộng đồng dân Chúa, như Chúa đã tỏ lòng quảng đại với chúng ta.  Chúng ta cầu xin 

Chúa. 

 Xin cho những cam kết hỗ trơ Chương trình Vận Động của Giáo phận thể hiện tình yêu 

Chúa nơi mọi người.  Chúng ta cầu xin Chúa… 

 Trong khi đáp ứng Chương trình Vận Động năm nay, xin cho chúng ta được nhớ đến tình 

yêu bao la của Chúa và đóng góp rộng rãi như Chúa đã rộng rãi với chúng ta.  Chúng ta cầu 

xin Chúa… 

 Như những người quản lý trung thành của ân huệ Chúa ban, xin cho chúng ta cũng đáp lại 

lời mời gọi khi nhận phép Rửa tội để chia xẻ những ân huệ nhận được qua Chương trình 

Vận Động này.  Chúng ta cầu xin Chúa… 

 Xin cho những người nhận lãnh ân huệ của Chương trình Vận Động này nhận ra quyền 

năng biến đổi nhờ tình yêu Chúa.  Chúng ta cầu xin Chúa… 

 



 


