Déu i Pare nostre,

Déu i Pare nostre,

Tu que has omplert la vida del teu servidor Gilbert
Keith Chesterton amb aquest sentit d’admiració i goig,
i que li vas donar la fe que va ser el fonament del seu
incessant treball, aquella esperança que naixia de la
seva perdurable gratitud pel do de la vida humana, i
aquella caritat per a tots els homes, particularment els
seus oponents; Fes que la seva innocència i el seu
somriure, la seva constància en combatre per la fe
cristiana en un món descregut, la seva devoció de tota
la vida per la Santíssima Verge Maria i el seu amor a
tots els homes, especialment als pobres, concedeixin
l’alegria a aquells que es troben sense esperança, i
convicció i calidesa als creients tebis així com el
coneixement de Déu a aquells que no tenen Fe.
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Et preguem atorgar els favors que et demanem per la
seva intercessió i el final de l’avortament en aquest
país, de manera que la seva santedat pugui ser
reconeguda per tots i l’Església pugui proclamar-lo
beat.
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