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THÁNG GIÊNG
Cầu cho tình huynh đệ nhân loại
Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo
khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.

THÁNG HAI
Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ
Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những
đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.
THÁNG BA
Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải
Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ
đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

THÁNG TƯ
Cầu cho quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới
Chúng ta cầu xin cho những người đang gặp hiểm nguy trong đời sống của họ đang phải đấu
tranh cho những quyền căn bản khi sống dưới các chế độ độc tài, độc đoán và chế độ dân chủ
tiêu cực.

THÁNG NĂM
Cầu cho thế giới tài chính
Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn
lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.

THÁNG SÁU
Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân
Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị hôn nhân với sự giúp đỡ của một cộng đoàn Ki-tô hữu, và
mong họ lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, chung thủy và kiên trì.

THÁNG BẢY
Cầu cho tình bằng hữu xã hội
Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và tài chính, xin cho chúng ta trở nên những người
can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

THÁNG TÁM
Cầu cho Hội Thánh
Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh
sáng Tin Mừng.

THÁNG CHÍN
Cầu cho mỗi người luôn thân thiện với môi trường
Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy
giới trẻ quyết tâm sống như vậy.

THÁNG MƯỜI
Cầu cho các nhà truyền giáo
Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin
Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

THÁNG MƯỜI MỘT
Cầu cho những người đang bị trầm cảm
Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra
cho họ con đường sống.

THÁNG MƯỜI HAI
Cầu cho các giáo lý viên.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những
chứng nhân, với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
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