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To be used as we await a new Bishop:

To be used as we await a new Bishop:

Lạy Chúa, lạy Chiên Thiên Chúa vĩnh cữu ,

O God, eternal shepherd,
who govern your flock with unfailing care,

Hằng chăm sỏc đàn chiên không ngừng,
Trong tình thương xót ban cho Giáo Hội Davenport

in your mercy grant your Church in Davenport

Một linh mục thánh thiện hài lòng Ngài

a pastor who will please you by his holiness

Và chăm sóc chúng con dưới sự dẫn dắc của Ngài.
Nhờ Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa,

and will show us your watchful care.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,

Người hằng sống và hiển trị cùng Cha

who lives and reigns with you

Trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần,

in the unity of the Holy Spirit,

Một Thiên Chúa, muôn thuở muôn đời.

one God, for ever and ever.

Amen.

Amen.

To be used after a new Bishop is named:
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Lạy Thiên Chúa, Ngài đã chọn N.

Lord our God, you have chosen N.

Làm người nối nghiệp các Tông Đồ,

as a successor to the Apostles,

Làm người chăn đàn chiên của Ngài

to be a shepherd of your flock

Trong Địa phận Davenport,

in the Diocese of Davenport,

Ban cho người, chúng con cầu xin,

grant him, we pray,

Một tinh thần khuyến cáo và dũng cảm,

a spirit of counsel and fortitude,

Một tinh thần hiểu biết và đạo đức,

a spirit of knowledge and piety,

Để người

so that,

Trung thành quản trị dân riêng Chúa,

by faithfully governing the people

Trao phó cho người,

entrusted to him,
he may help build your Church

Người giúp xây dựng Giáo hội Chúa

as a sign of salvation for the world.

Làm dấu hiệu cứu rổi thế giới.
Nhờ Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa,

Amen

Through our Lord Jesus Christ, your Son,

Người hằng sống và hiển trị cùng Cha

who lives and reigns with you

Trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần,

in the unity of the Holy Spirit,

Một Thiên Chúa, muôn thuở muôn đời.

one God, for ever and ever.
Amen.
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