KINH CẦU XIN
THÁNH KATERI TEKAKWITHA

KINH TẠ ƠN
THÁNH KATERI TEKAKWITHA

Lạy thánh Kateri Tekakwitha,
chị cùng Cha trên trời với chúng con
hằng luôn âm thầm nhìn đến chúng con;
Xin tình yêu của thánh nữ
với Chúa Giêsu và Mẹ Maria
thắp lên trong lời nói và việc làm của chúng con
tình huynh đệ, ơn tha thứ và hòa giải.
Xin cầu cùng Chúa cho chúng con
được ơn can đảm, vững vàng, và mạnh mẽ
hầu xây dựng một thế giới công bằng và bình an
giữa chúng con và giữa các dân tộc trên thế giới.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
thánh nữ Kateri Tekakwitha thích gọi Ngài là Đấng Sáng Tạo,
Chúng con tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con
Một thánh nữ trẻ làm mẫu gương cho đời sống Kitô hữu.

Như cảm nghiệm của thánh nữ,
xin cho chúng con cũng cảm nghiệm Thiên Chúa Sáng Tạo
hiện diện trong chính sự thẳm sâu của thiên nhiên
để chúng con trở nên chứng nhân cho Sự Sống.
Cùng với thánh nữ, chúng con ngợi khen
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.

Dù cho sức khỏe yếu kém và cộng đoàn phản đối,
thánh nữ vẫn minh chứng sự hiện diện của Chúa Kitô.
Cùng với những người bạn thân
Thánh nữ luôn gần gũi những người già yếu và bệnh tật.
Hằng ngày thánh nữ nhìn xem vinh quang
và vẻ đẹp của Chúa trong thiên nhiên.
Nhờ lời cầu bầu của thánh nữ,
Xin cho chúng con luôn biết gần Chúa,
Biết nhìn đến nhu cầu của những người chung quanh,
Và biết trân trọng công trình sáng tạo của Chúa.

Các thánh thành lập Giáo Hội Bắc Mỹ,
cầu cho chúng con.

Cùng với thánh nữ,
Chúng con sẽ cố gắng khám phá những gì làm vui lòng Chúa
Và ra sức hoàn thành
cho đến ngày Chúa gọi chúng con về cùng Chúa.
Amen.
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