
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

CHÚA NHẬT CHÚA KITÔ VUA - NĂM C 

20/11/2022 

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Kitô là Vua vũ trụ, Ngài đã thiết lập vương quốc 

tình yêu, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn công lý và 

bình an, và cho chúng ta được trở nên công dân trong vương quốc ấy. Trong tâm tình tạ 

ơn và tín thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:  

 

1. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh, đặc biệt là Đức 

Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, luôn rao giảng và phản chiếu 

khuôn mặt đầy yêu thương của Chúa Kitô, Vua tình yêu.  

2. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội, mà hôm nay 

khai mạc, được cử hành trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Công nghị 

sẽ giúp Dân Chúa tại Tổng Giáo phận Canh tân đời sống Đức tin, sống Tin Mừng 

của Vua Kitô cách hữu hiệu hơn, củng cố tình hiệp thông và nhiệt thành loan báo 

Tin Mừng.  

3. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các Quốc gia, biết đón nhận 

vương quyền của Chúa Kitô, để họ biết tôn trọng sự thật, dẹp tan những tham vọng 

bạo tàn, hầu xây dựng một thế giới hoà bình và yêu thương, trong đó mọi người 

được tự do sống Đức tin của mình. 

4. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là cộng đoàn 

giáo xứ chúng ta, biết tôn nhận Chúa Kitô là Vua an bình của bản thân và gia đình, 

biết biến đổi mình thành những chứng nhân tình yêu trong cuộc sống hôm nay, hầu 

góp phần kiến tạo Nước Chúa Kitô đang hình thành giữa lòng thế giới. 

 

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, là Vua chiến thắng, là Vua hòa bình, là Vua 

yêu thương! Tất cả chúng con là của Chúa, và quy phục vương quyền Chúa. Xin đón 

nhận tất cả những ý nguyện chúng con vừa thành kính dâng lên, và giúp chúng con luôn 

sống và làm chứng cho Tin Mừng yêu thương mà Chúa đã thiết lập trên trần gian. Chúa 

là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.  

 

 

 

 


