Lời kinh cầu nguyện kỉ niệm 150 truyền giáo
Lạy Chúa là Cha nguồn mạch tình yêu. Và là Đấng sáng tạo muôn
loài muôn vật, nhờ vào sức mạnh của Thánh Thần Chúa xin cho tất
cả chúng con biết đón nhận Ngài, như Thiên Chúa đã giang rộng
cách tay của lòng thương xót Chúa,ban con một là Ngôi Lời nhập
thể cho chúng con.
Qua Thánh Phanxico Xavie, Chúa đã gieo hạt giống phúc âm
xuống trên đất nước Nhật trong thời kỳ chiến quốc. Nhờ hồng của
Chúa, các hạt giống được gieo vãi, đã trải qua biết bao nhiều thăng
trầm hiểm nguy, bách hại nhưng vẫn được lớn không ngừng trong
ân nghĩa Chúa.
Thông qua các mục tử của Chúa, chúng con lãnh nhận được các bí
tích và nhờ đó chúng con mới bảo vệ được niềm tin trong suốt 250
năm qua.
Chính Chúa đã xậy dựng giáo hội Nhật Bản trên những giọt máu
của các vị thánh tử đạo.
Ngày 17 tháng 6 năm 1868, Cha Muniku đã được sai đến kobe
truyền giáo, thì ngày hôm nay giáo phận Osaka cũng bắt đầu việc
tái truyền giáo một lần nữa.
Để kỉ niệm 150 năm tái truyền giáo chúng con xin tiếp tục đón nhận
sứ mệnh loan truyền đức tin.
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Nhờ vào sự nâng đỡ trong
tình yêu của Ngài. Vị chân phước Yusuto takayama Ukon đã vượt
qua được những khổ đau. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết
noi gương sáng của Ngài, để trở một người biết truyền đạt phúc âm
lại cho mọi người đang cần đến Chúa.
Lạy mẹ maria, xin Mẹ hãy luôn đống hành cùng mỗi người chúng
con.
Lạy Thánh Phanxico xavie xin giúp chúng con trong việc hoạt động
truyền giáo
Lạy chân phước yusuto takayama ukon xin nâng đỡ đức tin chúng
con.
Amen

