Tu ai umplut cu bucurie viața robului tău, Gilbert
Keith Chesterton Iar credință dată de către tine a
reprezentat fundația operei sale, a carității fața
de semenii săi- în special față de oponenții săi- și
a speranței izvorâte din recunoștința față de
marele dar al vieții umane. Fie ca inocența și
veselia sa, lupta dusă pentru credința creștină
intr-o lume care pare să fi uitat de Dumnezeu,
Devoțiunea către Preasfânta Fecioară și
dragostea sa față de toți oamenii, în special față
de cei sărmani- să aducă veselie celor aflați în
disperare, Convingere și fervoare celor ce se
îndoiesc Și credință în Dumnezeu celor fără de
credință. Te implorăm să asculți rugăciunile
trimise prin ntervenția sa, Precum încetarea
avortului în această țară [și mai ales...] Pentru ca
Sfințenia Sa să fie recunoscută de către toți Și
pentru ca Biserica să Îl poată proclama Fericit.
Cerem acestea prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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