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Lạy Chúa, 

 

Xin Chuá hãy lắng nghe lời 

cầu nguyện của Cha Colin và 

của con, xin hãy chúc lành cho 

lời cầu xin của con đó là... 

 

(hãy nói cho Chúa biết em đang 

muốn cầu xin Ngài điều gì) 

 

Con cảm tạ Chúa. 
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