


Svätý Bože trojjediný,
chválim ťa za tvoje činy.

Túžiš priviesť všetkých nás
do kráľovstva tvojich krás.
Národy aj všetky kmene

voláš z hriechu k srdca zmene,
aby boli ako sme my

v Zimbabwe aj v celej Zemi
členmi tvojej rodiny
slobodnými od viny.

V teba, Pane, vrúcne verím,
prosím preto srdcom celým

za misiu pátra Kamila, 
aby sa mu práca darila.
Aby hlásal tvoje slovo,
s radosťou a pohotovo,

aby našiel cestu, prosím, 
k ovciam mnohým zablúdeným.

Buď mu sily, lásky prameň,
o to prosím, Pane. Amen.
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