Bože, náš Otec, Ty si naplnil život svojho
služobníka Giberta Keith Chestertona zmyslom
žasnúť a radovať sa a dal si mu vieru, ktorá bola
základom jeho neustálej práce a dobroty ku
všetkým ľuďom, obzvlášť k jeho odporcom
a nádej, ktorá vytryskla z jeho celoživotnej vďaky
za dar ľudského života. Nech jeho nevinnosť
a smiech, jeho stálosť v boji za kresťanskú vieru
vo svete strácajúcom vieru, jeho celoživotná
oddanosť Preblahoslavenej Panne Márii a jeho
láska ku všetkým ľuďom, špeciálne chudobným,
prinášajú radosť tým, ktorí sú v beznádeji, istotu
a teplo vlažným veriacim a poznanie Boha tým,
ktorí sú bez viery. Prosíme Ťa, udeľ nám priazeň,
o ktorú Ťa prosíme, skrze jeho príhovor, za koniec
potratov v tejto krajine (a špeciálne za ...), aby
táto jeho svätosť mohla byť poznaná všetkými
a Cirkev ho mohla vyhlásiť za blahoslaveného.
O to Ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.
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