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Tháng 1: 
 
Cầu cho tình huynh đệ nhân loại đích thực 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị kỳ thị và bách hại;  
Xin cho quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, những quyền lợi và phẩm giá xuất phát từ 
thân phận là anh chị em trong gia đình nhân loại. 
 
 
Tháng 2: 
 
Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến; bằng việc cám ơn họ về sứ vụ 
của họ và lòng can đảm của họ; 
Xin cho họ tiếp tục tìm được các đáp ứng mới trước các thách đố của thời đại chúng ta. 
 
 
Tháng 3: 
 
Cầu cho Kitô hữu biết đáp ứng với những thách đố về đạo đức sinh học 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang phải đối diện với những thách đố mới về đạo đức 
sinh học; 
Xin cho họ tiếp tục bênh vực phẩm vị của tất cả sự sống con người bằng cầu nguyện và hành động. 
 
 
Tháng 4: 
  
Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe 
Chúng ta hãy cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những nhân viên phục vụ bệnh nhân và già 
lão, nhất là ở các xứ sở nghèo khổ nhất; 
Xin cho họ được các chính quyền và các cộng đồng địa phương nâng đỡ hỗ trợ một cách thích đáng. 
 
 
Tháng 5: 
 
Cầu cho giới trẻ được tràn đầy đức tin 
Chúng ta hãy cầu cho tất cả mọi con người trẻ, được kêu gọi để sống sự sống trọn vẹn nhất; 
Xin cho họ thấy được nơi đời sống của Đức Maria cách thức lắng nghe, sâu xa nhận thức, can đảm 
theo đức tin, và dấn thân phục vụ. 
 
 
Tháng 6: 
 
Cầu cho các gia đình 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên thế giới; 
Xin cho họ biết hiện thực và cảm nghiệm thấy được một tình yêu vô vị lợi và tiến triển trên 
con đường thánh đức nơi đời sống hằng ngày của họ. 
 



Tháng 7: 
 
Cầu cho các vị lão thành 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lão thành, những vị tiêu biểu cho cội rễ và ký ức của 1 dân tộc; 
Xin cho những gì các vị kinh nghiệm và khôn ngoan giúp cho giới trẻ biết hy vọng và đảm trách 
hướng tới tương lai  
 
 
Tháng 8: 
  
Cầu cho các ngành tiểu thương 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngành thương mại cỡ nhỏ và trung bình; 
Xin cho họ, giữa cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội, được tìm thấy những đường lối để tiếp tục 
hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ. 
 
 
Tháng 9: 
 
Cầu cho việc hủy bỏ án tử hình 
Chúng ta hãy cầu xin để án tử hình, một bản án tấn công phẩm giá của con người; 
Xin cho nó bị hủy bỏ về pháp lý nơi hết mọi xứ sở 
 
 
Tháng 10: 
 
Cầu cho Giáo Hội biết cởi mở với hết mọi người 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm rao giảng Phúc Âm; 
Xin cho Giáo Hội trở thành mối hiệp thông của tình liên kết, huynh đệ và đón nhận, luôn sống trong 
một bầu khí đồng hành với nhau. 
 
 
Tháng 11: 
 
Cầu cho các trẻ em đang chịu khổ đau 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em, nhất là những em vô gia cư, đang bị mồ côi và là các nạn nhân 
của chiến tranh; 
Xin cho các em có thể được bảo đảm việc học hành và có cơ hội cảm nghiệm thấy tình cảm 
trong gia đình. 
 
 
Tháng 12: 
 
Cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi 
Chúng ta hãy cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi dấn thân cho việc phát triển con người  
Xin cho họ gặp được những người biết dấn thân cho công ích và không ngừng tìm kiếm 
những đường lối mới cho việc hợp tác quốc tế. 
 
 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh chuyển dịch 
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