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10/25/2020 

Anh chị em thân mến,  

Khi chúng tôi hướng về tuần kế tiếp và chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử hiện tại, tôi nghĩ điều 

chúng ta cần nhất là gắn chặt trong lời cầu nguyện. Xin hãy dùng chút thời gian để suy gẫm lời 

cầu nguyện dưới đây của Đức Tổng Giám mục Baltimore John Carroll, vị giám mục đầu tiên của 

Hoa Kỳ. Người anh em họ của ngài, Charles đã ký bản Tuyên Ngôn Độc Lập, và người anh của 

ngài, Daniel đã ký bản Hiến Pháp.   

Thân ái trong Tình Yêu Trái Tim Chúa Giêsu,  

 

 

Lm. Jack Shrum, 

Chánh xứ 

  

Lời cầu nguyện cho Hoa Kỳ- Đức Giám mục John Carroll (1791) 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mạc khải vinh quang 

Chúa cho mọi quốc gia, chúng con cầu xin Chúa gìn giữ các công trình của lòng thương xót Chúa, 

để Giáo Hội Chúa, vốn lan tràn khắp thế gian, tiếp tục giữ vững đức tin bất biến trong việc tuyên 

xưng Danh Chúa.     

Chúng con cầu xin Chúa, Đấng duy nhất tốt lành và thánh thiện, ban sự hiểu biết từ trời, lòng 

nhiệt thành chân thực, và sự thánh thiện trong cuộc sống cho vị giám mục hàng đầu của chúng 

con là Đức Giáo Hoàng, Đấng Đại Diện Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để ngài cai quản 

Giáo Hội của Chúa Kitô; cho các vị giám mục giáo phận chúng con, cho mọi giám mục, giám 

chức, và mọi mục tử của Giáo Hội; nhất là cho những vị được chỉ định thi hành giữa chúng con 

thừa tác vụ thánh, và chăn giắt Dân Chúa đi vào đường cứu rỗi. 

Chúng con cầu xin Chúa, lạy Thiên Chúa uy quyền, khôn ngoan và công lý! Nhờ Chúa, uy quyền 

đã được phân phối đúng đắn, luật pháp đã được ban bố, và phán quyết đã được qui định, xin Chúa 

dùng Thần Trí bảo ban và sức mạnh của Chúa trợ giúp Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc, để chính 

phủ của ông được điều hành một cách chính trực, và trở nên hữu ích một cách tuyệt vời cho dân 

Chúa, những người được ông chỉ huy; qua việc khuyến khích mọi người tôn trọng nhân đức và tôn 

giáo cách thích đáng; qua việc trung thành thi hành luật pháp cách hợp công lý và xót thương; và 

qua việc kiềm chế thói hư và sự vô luân.  
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Xin cho ánh sáng đức khôn ngoan uy linh của Chúa điều hướng mọi bàn luận tại Quốc Hội, và 

rạng chiếu mọi thủ tục và luật lệ được đưa ra cho việc cai trị và quản trị chúng con, để hết thẩy 

hướng về việc duy trì hòa bình, thăng tiến hạnh phúc quốc gia, gia tăng tính cần cù, sự nghiêm 

túc và hiểu biết hữu dụng; và xin Chúa duy trì mãi mãi ơn phúc tự do bình đẳng cho chúng con. 

Chúng con cầu xin cho vị thống đốc của tiểu bang này, các các thành viên của quốc hội, mọi chánh 

án, quan tòa, và các viên chức khác được cử nhiệm để duy trì phúc lợi chính trị của chúng con, 

xin cho họ, nhờ sự che chở của Chúa, có khả năng chu toàn các bổn phận trong các chức vụ liên 

hệ của họ một cách trung thực và đầy năng lực.   

Chúng con cũng xin phó thác vào lòng nhân từ vô biên của Chúa mọi anh chị em và đồng công 

dân của chúng con trên khắp Hiệp Chủng Quốc, xin cho họ được phúc hiểu biết và được thánh 

hóa để tuân giữ lề luật thánh thiện nhất của Chúa; xin gìn giữ họ trong hợp nhất và bình an mà 

thế gian vốn không thể ban; và sau khi vui hưởng các ơn phúc ở đời này, họ được nhận vào số 

những người được sự sống đời đời.   

Sau cùng, lạy Chúa từ nhân, chúng con xin Chúa nhớ tới linh hồn các tôi tớ Chúa đã ra đi trước 

chúng con trong dấu đức tin và đang an nghỉ bình yên; linh hồn cha mẹ, thân nhân, và bạn hữu; 

linh hồn những ai, lúc còn sống, vốn là thành viên của cộng đoàn này, nhất là những người vừa 

qua đời; linh hồn mọi ân nhân, với các tặng dữ và di sản, từng chứng tỏ lòng nhiệt thành đối với 

sự tao nhã trong phụng vụ thánh và xứng đáng được chúng con tưởng nhớ trong biết ơn và tình 

bác ái.  

Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa ban cho những người trên đây và mọi người an 

nghỉ trong Chúa Kitô một nơi mát mẻ, đầy ánh sáng và bình an, nhờ cùng một Chúa Giêsu Kitô, 

Chúa và là Đấng cứu độ chúng con. Amen.      (Theo bản dịch Vũ Văn An) 


