USCCB Prayers

Prayer Before an Election
Lord God, as the election approaches,
we seek to better understand the issues and concerns that confront our city/state/country,
and how the Gospel compels us to respond as faithful citizens in our community.
We ask for eyes that are free from blindness
so that we might see each other as brothers and sisters,
one and equal in dignity,
especially those who are victims of abuse and violence, deceit and poverty.
We ask for ears that will hear the cries of children unborn and those abandoned,
Men and women oppressed because of race or creed, religion or gender.
We ask for minds and hearts that are open to hearing the voice of leaders who will bring us closer
to your Kingdom.
We pray for discernment
so that we may choose leaders who hear your Word,
live your love,
and keep in the ways of your truth
as they follow in the steps of Jesus and his Apostles
and guide us to your Kingdom of justice and peace.
We ask this in the name of your Son Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit.
Amen.
Prayer before an Election In Vietnamese

L?I NGUY?N TR??C K? B?U C?
L?y Chúa, trong khi cu?c b?u c? s?p di?n ra, chúng con ?ang c? g?ng tìm hi?u thêm v? nh?ng
v?n ?? và nh?ng m?i quan tâm mà thành ph?/ti?u bang/??t n??c c?a chúng con ?ang ph?i ??i
di?n, ??ng th?i tìm hi?u qua Phúc Âm ph??ng cách ?ng x? nh? nh?ng ng??i công dân trung thành.
Xin ban cho chúng con ?ôi m?t sáng su?t ?? nh?n bi?t nhau là anh ch? em, cùng hi?p nh?t và
bình ??ng trong nhân ph?m và nh?t là nh?ng ai ?ã t?ng là n?n nhân c?a s? ng??c ?ãi và b?o l?c,
s? d?i trá và nghèo kh?.
Xin ban cho chúng con ?ôi tai ?? nghe nh?ng ti?ng kêu khóc c?a nh?ng tr? em không ???c chào
??i và b? b? r?i, nh?ng ?àn ông và ph? n? b? ?àn áp vì ch?ng t?c hay tín ng??ng, vì tôn giáo hay
gi?i tính. Xin m? lòng và trí chúng con ?? chúng con bi?t l?ng nghe ti?ng nói c?a các v? lãnh ??o,
nh?ng ng??i s? mang chúng con ??n g?n v?i N??c Tr?i.
Xin ban cho chúng con ?n khôn ngoan ?? ch?n ra nh?ng v? lãnh ??o bi?t nghe theo L?i Chúa,
s?ng theo tình yêu Chúa, và bi?t gìn gi? nh?ng ???ng l?i c?a s? th?t trong khi h? ti?n theo b??c
chân c?a Chúa Giêsu và các Tông ??, ngõ h?u h??ng d?n chúng con ti?n ??n V??ng qu?c c?a

công lý và hòa bình.
Chúng con c?u xin nh? vào danh ??c Giêsu Kitô, con Thiên Chúa và qua quy?n n?ng c?a Chúa
Thánh Th?n.
Amen.
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