Isten a mi atyánk te betöltötted szolgádnak
Gilbert Kieth Chesterton életet csoda és öröm
érzésével és adtál neki hitet amely alapja lett az
ő szüntelen munkájának minden ember iránti
jótékonyságának, különösképpen ellenfelei iránt
és egy remény amely szökelt az ő élet hosszan
tartó hálájából az emberi élet ajándéka iránt.
Legyen az ő ártatlansága és nevetése, az ő
állandósága a harcban a keresztény hitért e
világban vesztőfélben a hitet, az ő élet
hosszantartó hűsége az áldott szűz Mária iránt
és minden ember iránti szeretet különösképpen
a szegények iránt, hoz örömet a
kétségbeesetteknek alít élteknek és melegséget
langyos htüeknek és Isten ismeretét a
hitetleneknek. Könyörgünk hozzád
engedményezd a kegyelmet, mi kérünk az ő
közbenjárása általa magzathajtás megszüntetését
ebben az országban (és különösképpen részére
...) úgyhogy az őszentsége elismerve lehessen
mindenki által és az egyház kihirdethesse őt
boldognak. Ezt kérjük ami urunk krisztus által.
Amen.
www.CatholicGKChestertonSociety.co.uk
www.GoodCounselNetwork.com
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