Prayer for the New
Evangelization
Gracious and merciful God, we
pray that through the action of the Holy
Spirit we all may hear the call of the New
Evangelization and seek a deeper
relationship with your Son, Jesus Christ.
We pray that the New
Evangelization will renew our Church,
inspiring all of us to “go forth and make
disciples of all nations” and transform
society through the power of the Gospel.
We pray for all members of the
Church, that we heed the words of
Christ—“do not be afraid”—and
strengthened by the Holy Spirit’s gift of
courage, give witness to the Gospel and
share our faith with others.
We pray that we may become like
the father of the prodigal son—filled with
compassion for our missing brothers and
sisters—and run to embrace them upon
their return. We pray that all people
yearning to know Christ and the Church
may encounter him through the faithful
who witness to his love in their lives.
Loving God, our Father,
strengthen us to become witnesses of your
saving grace. Grant this through the
mercies and love for mankind of your
only-begotten Son with whom you are
blessed, together with your all-holy, good
and life-giving Spirit, now and for ever
and ever.
Amen.
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Молитва
Молимося
Тобі, ласкавий і
милосердний Боже,
щоб діянням
Святого Духа, ми усі могли почути
заклик до Нової Євангелізації та
наслідувати Твого Сина Ісуса Христа.
Молимося, щоб Нова Євангелізація
відновила нашу Церкву та надихнула
нас “іти та навчати усі народи”,
змінюючи суспільство силою і діянням
Євангелія.
Молимося за усіх членів Церкви,
щоб відповіли на заклик Христа: “Не
бійтеся!” та, будучи підбадьорені
даром Святого Духа, були свідками
Євангелія та ділилися cвоєю вірою з
іншими.
Молимося, щоб ми могли
уподібнитися до доброго батька
блудного сина, будучи милосердними
до загублених братів і сестер, та
радісно вітали їх з поверненням до
Церкви. Молимося за всіх людей, що
прагнуть пізнати Христа і Церкву,
щоб вони могли зустріти Христову
любов через наше життя і свідчення.
Всемогутній Боже, допоможи
нам ставати свідками Твоєї спасаючої
Благодаті!
Щедротами і чоловіколюб’ям
Єдинородного Сина Твого, з яким Ти
благословен єси, з пресвятим, благим і
животворним Твоїм Духом, нині і
повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
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