Lời cầu nguyện xin ơn
nhờ Tôi Tớ Chúa-Cha Tomas Tyn, OP chuyển cầu
Lạy Cha Chí Thánh, Đấng giàu lòng thương xót,
Cha đã sai Ngôi Lời của Cha đến thế gian
để dẫn loài người chúng con ra khỏi bóng đêm vào nơi đầy ánh sáng.
Chúng con tạ ơn Cha đã ban muôn ơn cho tôi tớ của Cha là Tomas Tyn,
xin Cha đoái thương nâng ngài lên giữa hàng thánh nhân trên bàn thờ,
vì ngài đã để lại cho chúng con một mẫu gương sống đời tận hiến theo Đức Kitô,
là người con thảo hiền của Đức Trinh Nữ Maria và Cha thánh Đa Minh.
Nhờ lời ngài nguyện giúp cầu thay,
xin Cha ban cho chúng con những ơn như lòng ước mong.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kinh lạy Cha . . ., Kinh Kính Mừng . . ., Kinh Sáng Danh . . .
Đôi nét về cuộc Cha Tomas Tyn
Cha Tomas Tyn sinh tại Brno, ngày 03 tháng 05 năm 1950. Sau khi tốt nghiệp tú tài, ngài chuyển
cư đến Warburg, Vestfalia, tại đây ngài gia nhập Dòng Đa Minh. Ngài học thần học tại Rô-ma và
nhận bằng tiến sĩ thần học. Ngài chịu chức linh mục ngày 29 tháng 06 năm 1975 do Đức Giáo
Hoàng Phaolô VI đặt tay. Sau đó, ngài được bổ nhiệm vào tu viện Thánh Đa Minh - Bologna. Ngài
là một người con trung tín của thánh Đa Minh và môn đệ của thánh Toma Aquino, là một nhà
nghiên cứu uyên bác, một triết gia, một thần học gia, một tu sĩ, một linh mục đầy nhiệt tâm. Đặc
biệt trong việc giảng thuyết, ngài đã giúp cho rất nhiều người hoán cải. Không bao lâu sau khi dâng
đời mình cho Chúa như của lễ hòa giải cầu cho sự tự do của Czechoslovakia, ngài qua đời trong
bình an ngày 01 tháng 01 năm 1990, sau ít ngày lâm trọng bệnh, tại Nackargmund-Đức quốc. Ngài
được an táng tại đây. Năm 2006, khởi sự tiến trình tôn phong chân phước cho ngài.
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