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Lạy Cha chúng con ở trên trời, 

Xin thương xót chúng con. 

Đức Chúa Con, Đấng Cứu Độ trần gian 

Xin thương xót chúng con. 

Chúa Thánh Thần, 

Xin thương xót chúng con. 

Đấng Ba Ngôi, Một Thiên Chúa, 

Xin thương xót chúng con. 

 

 

 

Thánh Maria, 

Đức Mẹ Chúa Trời,  

Thánh Nữ Đồng Trinh, 

Thánh Mica-e, tổng lãnh thiên thần, 

Thánh Gabriel, thiên thần đưa tin Chúa, 

Thánh Raphael, thiên thần đồng hành, 

Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, 

Thánh Giuse, Đấng bảo hộ Giáo hội, 

Thánh Gioan Vianney, quan thầy linh mục, 

Thánh Aloysius Gonzaga, quan thầy thiếu nhi, 

Thánh Alphonsus Liguori và Thánh Junípero Serra,  

quan thầy ơn gọi, 

Thánh Stephen, quan thầy phó tế, 

Thánh Charles Borromeo, quan thầy chủng viên,  

Thánh nữ Scholastica, quan thầy nữ tu sĩ, 

Thánh Benedict, quan thầy tu sĩ dòng, 

Thánh nữ Agnes, quan thầy các cặp đính hôn, 

Thánh nữ Joachim và Anne, quan thầy các cặp hôn nhân, 

Thánh Louis và Zelie Martín, quan thầy giáo hội nhà, 

Thánh nữ Maria Goretti, quan thầy giới vị thành niên, 

Thánh Tarcisius, quan thầy thừa tác viên giúp lễ,  

Các thánh nam nữ của Chúa, 

 

 

 

 

cầu cho chúng con. 
 



  Kinh cầu cho Ơn Gọi,[tiếp tục] 

 

Qua lòng thương xót,  

Qua lòng từ bi, 

Qua lời cầu nguyện mạnh mẽ và hy sinh của dân Ngài,  

Qua sức mạnh của thánh lễ hy tế, 

Qua sự cầu bàu các thánh và các thiên thần, 

Qua sự thánh hóa của gia đình, 

Qua lòng quản đại cởi mở cho cuộc sống của cha mẹ, 

Qua gương mẩu của các linh mục và tu sĩ phấn đấu cho sự thánh thiện,  

Qua ý niệm đổi mới trung thành với Đức tin Công Giáo,  

 

 

Cho người trẻ tìm lối sống sự thật theo ý Chúa, 

Cho người trẻ tìm ý Chúa dành cho cuộc sống của họ , 

Cho người trẻ nghe ơn gọi dâng đời sống họ cho  

sứ mệnh giáo hội, 

Cho các linh mục và giáo sĩ đổi mới tinh thần trong việc loan  

truyền phúc âm, 

Cho giám mục được vững mạnh làm những mục tử can đảm,  

Cho chúng con luôn sốt sắng cầu nguyện và cổ võ cho ơn gọi, 

Cho những người đang được kêu gọi làm linh mục và giáo  

sĩ đáp ứng một cách quãng đại, 

 

 

Chúng ta cùng cầu nguyện: 

 

Lạy Chúa, Chúa đã chọn các Tông đồ để làm thêm nhiều môn đệ cho toàn thế 

giới và qua bí tích rửa tội và thêm sức, đã gọi chúng con xây dựng Hội Thánh 

Chúa, chúng con tha thiết khẩn cầu xin Chúa chọn trong chúng con, con cái của 

Chúa, nhiều linh mục và giáo sĩ yêu thương Ngài với hết tấm lòng và dâng trọn 

đời sống họ để làm cho mọi người biết đến Chúa và yêu Chúa.  Nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. 

 

Amen. 

 

Lạy Chúa, xin sai  

thợ gặt hái vào đồng. 
 

Lạy Chúa mùa gặt 

hái xin Chúa nhậm 

lời chúng con. 
 


