Nguyện xin dâng Giáo Phận Osaka cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria
-Thánh Maria Đức Mẹ là Mẹ thiên Chúa, cùng với danh Mẹ vô nhiễm
nguyên tôi là người đã luôn gìn dữ giáo phận Osaka.
Nguyện xin dâng Giáo Phận Osaka cho trái tim vố nhiễm Mẹ Maria, và
tình yêu bốc cháy của Chúa Thánh Thần, Để luôn được gắn bó với người
con yêu quí của Mẹ là Đức Kitô Giêsu.
Xin dâng cho Mẹ tất cả những bất an, hy vọng và những đau khổ và vui
buồn của chúng con, hôm nay chúng con tập trung nơi đây để đặt niềm tin
vào Mẹ, bởi vì chúng con là một thành viên của Chúa Kitô Thánh thể.
-Thánh Maria là Mẹ của hy vọng, Mẹ đã luôn luôn trông coi và đã luôn
quan tâm chúng con.
xin Mẹ hãy dùng bàn tay của Mẹ nâng đỡ chúng con khi gặp những lo âu
và đau khổ, để chúng con luôn vẫn vững bước và giữ vững niềm tin luôn
mãi.
-Thánh Maria là hào quang của hoà bình,
Xin Mẹ luôn chỉ dẫn chúng con, luôn biết xoá bỏ những bạo lực, căm hờn
và những cơn thịnh nộ phá huỷ cộng đoàn và gia đình, để mang lại những
niềm vui tràn đầy.
Xin giúp đỡ chúng con biết từ bỏ và sa lánh những sự chia rẽ với nhau, để
chúng con biết xây dựng một Gáo Hội và thế giới tràn đầy hy vọng và hoà
bình.
-Thánh Maria là nguồn hoan hỉ, là trái tim vô nhiễm tràn đầy tình yêu.
Xin hãy động lòng chúng con để chúng biết thương yêu những người đang
gặp những khó khăn đau khổ của sự bất chính của xã hội và những người
đã quên cộng đoàn chúng con, những người bị xa rời quê hương, những
người nghèo khó, những người không có nhà cửa.
-Thánh Maria là Mẹ của tất cả mọi người, xin cho chúng con biết gạt bỏ
nhưng tội làm nguy hại đến sinh mệnh và biết tôn trọng mạng sống con
người người ngay từ khi còn trong bụng mẹ cho tới hết cuộc đời.
Xin chỉ dẫn tất cả mọi người chúng con biết tuân giữ thánh tính của gia
đình và hôn nhân, để xứng đáng làm con của Chúa, và biết bước theo con
đường vào thiên quốc.
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-Thánh Maria là ngôi sao rao giảng tin mừng, xin ban cho chúng con luôn
có nghị lực đón nhận chân lý của Chúa.
Xin hãy động viên chúng con để chúng con luôn biết nhiệt tâm và sẵn sàng
loan báo tin mừng tới khăp mọi nơi, biết trọn lựa những gì hay tốt và biết
phân biệt được những sự sấu và tốt, để chúng con trở thành người luôn biết
tuân theo Đức Chúa Thánh Thần.
-Thánh Maria là Mẹ của Giáo Hội, xin cho chúng con được cùng chung
bước hứơng về con đường thánh tính, để cho mỗi một người chúng con có
một tâm hồn tươi mới hầu mong hằng ngày được ở gần bên người con yêu
dấu nhất của Mẹ.
Chúng con xin phó thác tất cả cho người con yêu dấu nhất của Mẹ là Đức
Giêsu Kitô, và xin dâng Giáo Phận Osaka cho trái tim vô nhiễm của Mẹ, để
hầu mong nương tựa vào cánh tay tuyệt diệu của Mẹ.
-Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước
lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử. Amen.
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