THÁNG NGĂN NGỪA CÁC LẠM DỤNG NƠI TRẺ EM
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các vị lãnh đạo trong Giáo Hội để các ngài
luôn đề cao công lý và chữa lành các nạn nhân bị lạm dụng.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng để Ngài tiếp tục chu toàn nhiệm vụ của người
mục tử nhân lành và bảo vệ các nạn nhân yếu kém trong đoàn chiên của Ngài.
Xin cho các vị lãnh đạo trong xã hội luôn hành xử bằng các phương thế bảo vệ mọi người, đặc
biệt là những người trẻ và các trẻ em.
Xin cho tất cả những người hiện đang sinh hoạt và làm việc với các trẻ em và các người trẻ luôn
sáng suốt bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm.
Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình luôn tìm cách mang lại một bầu khí an toàn và âu yếm
chăm sóc các trẻ em và các người trẻ.
Xin cho những người đã bị lạm dụng được nghiệm thấy tình yêu bao la của Chúa Ki-tô và được
ơn chữa lành.
Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành sớm ban ơn bình an và ơn chữa lành cho các nạn nhân và
những người đã thoát qua tình trạng bị lạm dụng trong Giáo Hội.
Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả những người hiện đang giúp đỡ các nạn nhân luôn hành xử với
sự khôn ngoan và cảm mến trong các công tác mục vụ chữa lành.
Chúng ta hãy cầu xin cho những người có liên hệ đến các trường hợp lạm dụng được can đảm
bộc lộ và tìm cách được chữa lành.
Xin cho các linh mục và các tu sĩ, qua việc giảng dạy và làm nhân chứng, biết giúp các trẻ em và
các người trẻ sống đời thánh thiện.
Chúng ta cầu xin cho các giám mục luôn thi hành ước nguyện bảo vệ và lời hứa chữa lành những
người yếu kém nhất trong Giào phận mình.
Chúng ta cầu xin cho mọi cộng đoàn giáo xứ đã bị ảnh hưởng vì việc lạm dụng được tìm thấy ơn
chữa lành và hòa giải qua Đức Mẹ Maria.

Child Abuse Prevention Month
Prayers of the Faithful
We pray for the Holy Spirit to guide Church leaders as they promote justice and healing for
victims and survivors of abuse. 
We pray for our Holy Father, that he may fulfill his role as good shepherd, and protect the most
vulnerable in his flock. 
May all civic leaders act in ways that show their commitment to the protection of all, especially
children and young people.
May all who work with children and young people be vigilant in protecting them from harm. 
We pray that all families strive to provide safe and nurturing environments for children and
young people. 
May those who have been abused experience Christ’s profound love for them and God’s healing
grace.
May God the Merciful Father bring comfort and healing to victims and survivors of sexual abuse
within the Church.
We pray that all who provide help for the abused may act with wisdom and compassion in their
healing ministries. 
We pray that God may grant those affected by abuse in anyway the courage to tell their story and
seek healing.
May all priests and religious, through their teaching and witness, lead children and young people
to holiness. 
We pray that the bishops continue to carry out their promise to protect, and pledge to heal, the
most vulnerable in their dioceses. 
We pray that all parish communities affected by abuse find healing and reconciliation through
the Blessed Virgin Mary.

