
Kinh Cầu cho Linh Hồn  

Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô 

 

Lạy Cha là Vị Mục Tử đời đời,   

xin nghe lời nguyện cầu của dân Cha  

cho người tôi tớ Cha, là Đức Bênêđictô, 

người đã cai quản Giáo Hội Cha với lòng yêu mến. 

  

Trong lòng xót thương của Cha,  

xin Cha hãy ban cho ngài cùng với đàn chiên,  

từng được giao phó cho ngài chăm sóc,  

phần thưởng mà Cha đã hứa ban  

cho những tôi trung của Cha.   

 

Xin cho ngài là người đã trung thành  

cử hành các mầu nhiệm tình yêu và ơn tha thứ của Cha  

khi còn ở thế gian này,  

giờ được vui mừng bên Cha muôn đời trên thiên đàng.   

 

Trong sự chăm sóc khôn ngoan và yêu thương,  

Cha đã làm cho người tôi tớ Cha  

thành thầy dạy của cả Giáo Hội.  

Ngài đã chu toàn công việc của Đức Kitô ở trần gian. 

 

Xin Người Con của Cha đón nhận ngài  

vào hưởng ánh vinh quang muôn đời.   

 

Xin cho người tôi tớ,  

mà Cha đã đặt làm thượng tế  

chăm sóc đàn chiên của Cha  

được tính vào số các tư tế  

trong cuộc sống trên thiên quốc.   

 

Xin Cha ban cho người tôi tớ Cha  

phần thưởng hạnh phúc vĩnh cửu,  

và hãy để lòng Cha thương xót  

đem lại cho chúng con phần thưởng sự sống  

và tình thương của Cha.   

 

Chúng con phó thác người tôi tớ này  



cho lòng thương xót của Cha  

với niềm tin tuởng và sự cậy trông.  

Trong gia đình nhân loại,  

ngài là khí cụ bình an và tình yêu của Cha.   

 

Xin cho ngài vui hưởng những ân sủng đó  

cùng với các thánh đến muôn đời. Amen. 
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