Bože, Oče naš, Ti si ispunio život Svoga sluge
Gilberta Keitha Chestertona čuđenjem i
radošću te mu dao vjeru koja je bila temelj
njegova neumornog posla, milosrđa prema
svim ljudima, posebice prema njegovim
suparnicima, i nade koja je proizašla iz
njegove doživotne zahvalnosti za dar
ljudskog života. Neka njegova nevinost i
njegov smijeh, njegova postojanost u borbi
za kršćansku vjeru u svijetu koji gubi
uvjerenja, njegova doživotna posvećenost
Blaženoj Djevici Mariji i njegova ljubav za sve
ljude, osobito za siromašne, donese radost
onima u očaju, uvjerenja i žar mlakim
vjernicima, a dar vjere onima bez vjere.
Molimo Te da nam uslišiš molbe koje Te
molimo njegovim posredništvom, uključujući
kraj pobačaja u ovoj zemlji (a osobito za ...),
kako bi njegovu svetost svi prepoznali, a
Crkva ga proglasila blaženim. To Te molimo
po Kristu, Gospodinu našem. Amen.
CatholicGKChestertonSociety.co.uk
GoodCounselNetwork.com
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