LỜI CẦU NGUYỆN CHO MỌI THÀNH PHẦN
THỨ 6 TUẦN THÁNH - NĂM 2022
Nội dung lời cầu nguyện IX và X đã điều chỉnh theo hướng dẫn Prot. N. 182/22 của Bộ Phụng Tự & Kỷ
Luật Các Bí Tích gửi HĐGMVN, ngày 25/03/2022.

I. Cầu cho Hội Thánh.
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Xin cho Hội Thánh được
hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng
ban cho ta được an cư lạc nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang
Chúa tỏ hiện nơi Ðức Ki-tô, là Ðấng yêu thương gầy dựng Hội Thánh Chúa. Cúi xin
Chúa bảo vệ giữ gìn, để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm mà
xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin...

II. Cầu cho Ðức Thánh Cha :
Ta hãy cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha T... Chính Chúa đã chọn người giữa
hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn
thể dân thánh.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng.
Chính Chúa đã tuyển chọn Ðức T... và trao cho người nhiện vụ lãnh đạo dân thánh
Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người; để nhờ
người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin...

III. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân.
Ta hãy cầu cho Ðức Giám Mục T. của Giáo Phận chúng ta, cho hàng Giám Mục, linh
mục, phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín
hữu khắp địa cầu.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hoá
toàn thể Hội Thánh. Này chúng con tha thiết nguyện cầu: xin Chúa thương cho mỗi
thành phần Hội Thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa.
Chúng con cầu xin...

IV. Cầu cho Dự Tòng.
Ta hãy cầu cho anh Chị Em dự tòng (có mặt nơi đây). Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn
họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ
bí tích Thánh Tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho Hội Thánh không ngừng sinh thêm
nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng (có mặt nơi đây), được thêm lòng tin kính
và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, và
gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin...
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V. Cầu cho mọi tín hữu được hiệp nhất.
Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Ðức Kitô, và đang cố gắng sống theo sự
thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong Hội Thánh duy nhất của Người.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về
đoàn tụ, và những kẻ sum vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến
đoàn chiên của Ðức Kitô, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi
mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái
vững bền. Chúng con cầu xin...

VI. Cầu cho người Do-thái.
Ta hãy cầu cho người Do-thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời
Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và
trung thành với giao ước của Người.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Áp-raham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời Hội Thánh cầu nguyện cho dân
tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Ðức Kitô,
Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

VII. Cầu cho người ngoài Kitô giáo.
Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa
họ vào đường cứu độ.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Ðức Kitô,
nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng
ban cho chính chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp
với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình
thương. Chúng con cầu xin...

VIII. Cầu cho người vô thần.
Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn sống theo lương
tâm ngay thẳng: xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát
vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin
cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể
nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa; và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu
thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của
hết mọi người. Chúng con cầu xin...

IX. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia.
Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia, xin Chúa soi dẫn để tâm trí họ thuận
theo ý Chúa, biết quan tâm kiến tạo hòa bình và tôn trọng tự do của mọi người.
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Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, và bảo vệ quyền lợi
của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những
nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hoà bình, muôn
dân được thịnh vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin...

X. Cầu cho những người đau khổ.
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin cho tất cả những ai đang gặp hoạn nạn gian
truân, luôn an vui bởi nhận được lòng Chúa xót thương.
Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho
người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho
những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì.
Chúng con cầu xin.
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