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"Mọi ơn gọi được tạo nên với ánh mắt tình yêu mà Chúa đến với chúng ta.  

Chúng ta sẽ thành công khám phá và đón nhận ơn gọi khi chúng ta mở rộng tâm hồn với lòng 

biết ơn và cảm nhận Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng ta." 

 

Đức Giáo Hoàng  

         Phanxicô 
 

 

 

Sau khi tất cả mọi người tập hợp, linh mục hay thầy phó tế mặc áo choàng và vải khoát vai, đem 

Thánh Thể ra bàn thờ và đặt vào trong Hào Quang.  

 

Chủ tế quỳ xuống trước bàn thờ và xông hương Thánh Thể.  

Mọi người hát hay đọc bài ca “Từ trời Cao Xuống” (O Saving Victim"). 

 
Từ trời Cao Xuống
  

Ôi Tế Phẩm nguồn ơn cứu độ 

Nguyện mai sau mở cửa thiên đàng, 

Giờ đây giữa cảnh gian nan 

Xin hằng trợ lực bảo toàn cứu nguy. 

 

Muôn chúc tụng dâng về Thiên Chúa 

Là Ba Ngôi muôn thuở quang vinh, 

Cầu mong đạt tới thiên đình, 

Chúng con hưởng phúc trường sinh muôn đời 

Amen. 

O Salutaris Hostia 

Quae coeli pandis ostium; 

Bella premunt hostilia 

Da robur fer auxilium. 

 

Uni trinoque Domino 

Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino 

Nobis donet in patria. 

Amen. 

 
 

 
 

 

Lời nguyện mở đầu 
 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

Chúa đã hứa ban cho Giáo hội những mục tử. 

Với lòng tin, chúng con biết Ngài không bao giờ thất lời hứa. 

Cậy trông vào quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội, 

Chúng con xin Ngài nâng đỡ các thừa tác viên thánh thiện từ dân thánh của Ngài, 

để hy lễ mình và máu của Chúa đổi mới thế giới hằng ngày  

cho đến khi chúng con đến được vương quốc  

nơi Chúa ngự với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần  

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời, 

Amen 

một thời gian im lặng và suy niệm theo sau. 



Trong thời gian này, thánh ca, bài đọc từ kinh thánh được thực hiện để giúp những người có mặt, tập 

trung vào việc thờ phượng Chúa và nhu cầu cấp thiết cho ơn gọi. 

 

Thánh Kinh 
 

  Matthêu 4:18-22 

   Ơn gọi của Simon và Anrê. 

 
  Luca 6:12-18 

   Chọn Mười hai Tông đồ. 

 

  Luca 10:1-10 

   Sứ mệnh của Bảy Mươi môm đệ. 

 
  Gioan 1: 35-42 

   Lời chứng của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su. 
 

 
 

Theo sau bài đọc Thánh Kinh, Kinh cầu cho Ơn Gọi được sử dụng. 

 
 

Kinh Cầu Ơn Gọi 
 

 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

  Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

  Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 

  Xin Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 

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. 



Kinh Cầu Ơn Gọi, [tiếp tục] 
 
 

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 sinh,  

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. 

 

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,  

 

 

 

Lạy Chúa, xin sai thợ 

gặt hái vào đồng. 

 



Kinh cầu cho Ơn Gọi,[tiếp tục] 
 

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 các giám mục được vững mạnh là những người mục  

tử can đảm,  

Cho chúng ta 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. 

 

Sau một thời gian cầu nguyện và suy niệm, lời chúc phúc bắt đầu 

Chủ tế tiến đến bàn thờ, cuối đầu, và quỳ gối. 

Thánh ca Tôn Vinh Thánh Danh Giêsu Chí Thánh. 

 
Tôn vinh Thánh Danh Giêsu Chí Thánh. 

Ẩn thân trong tấm hình rất nhỏ mọn. 

Này là của ăn, lương thực thiên thần. 

Đây chính thật Ngôi Lời ẩn náu mình. 

Để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. 

Ôi kính lạy Thánh Thể Tình Yêu. 

 

Giêsu Chúa ôi, con tôn kính Chúa. 

Chúa yêu con trao Mình Máu bánh rượu. 

Vì thương chúng con nên đành hạ mình. 

Đem hiến dâng nuôi hồn chúng tử hèn. 

Tình Yêu bao la nào ai đã báo đền. 

Ôi kính lạy Chúa cả trời cao. 

Amen. 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui 

Et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

 
Genitori, Genitoque 

Laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio; 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. 

Amen. 

 Lạy Chúa mùa gặt 

hái xin Chúa nhậm lời 

chúng con. 

 



Chủ tế: Chúa đã ban bánh thánh bởi trời 

Tất cả:  Với mọi ngọt ngào bên trong  

 

Lời Nguyện Kết thúc: 
Chúng ta cùng cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Đấng Huyền diệu trong Thánh thể này 

Đã để lại cho chúng con một tưởng niệm về sự Thương Khó của Chúa, 

hãy ban, chúng con cầu xin, lòng tôn kính bí tích màu nhiệm 

của Mình và Máu Chúa  

Để chúng con luôn trải nghiệm trong lòng 

Hoa quả của sự cứu chuộc của Chúa. 

Đấng hằng sống và hiển trị Đức Chúa Cha  

trong sự hiệp nhất của ChúaTthánh Thần, 

Đến muôn thuở, muôn đời. 

 

Chủ tế tiến vào bàn thờ và chúc lành tất cả mọi người có 

 mặt với Thánh Thể. 
 

Những lời ca tụng thiêng liêng. 
Chúc tụng Đức Chúa Trời. 

Chúc tụng Thánh Danh của Ngài. 

Chúc tụng Chúa Giê Su KiTô, Đức Chúa Trời 

thật và con người thật. 

Chúc tụng danh thánh Chúa Giê-xu. 

Chúc tụng Trái Tim Thiêng Liêng Nhất của 

Chúa. 

Chúc tụng Máu Châu Báu nhất của Ngài. 

Chúc tụng chúa Giê-xu trong Bí tích Thánh thể 

thiêng liêng nhất. 

Chúc tụng Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ. 

Chúc tụng Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria cực 

thánh 

Chúc tụng Mẹ là sự thánh thiện và Vô nhiễm 

Nguyên tội 

Chúc tụng Mẹ vinh hiển Lên Trời. 

Chúc tụng danh thánh Maria, Đấng đồng trinh 

và Đức Mẹ. 

Chúc tụng Thánh Giuse, hiền phu khiết khiết 

tinh của Mẹ. 

Chúc tụng Thiên Chúa trong các thiên thần và 

các Thánh của Ngài. 

Amen. 

 

Sau khi chủ tế ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện, người sẽ đặt Thánh Thể vào nhà tạm và bái gối. 

và bài ca Chúa Thánh Thần, Chúng con ngợi khen Danh Ngài hay một bái phù hợp khác được hát trong lúc 

này.     



Nguồn trích dẫn 
 

 

Kinh cầu Xin Chúa Chấp Nhận Thánh Ignatius of Loyola 

Lạy Chúa, Xin nhận lấy trọn cả Tự Do,  
Trí Nhớ, Trí Hiểu, và trọn cả Ý Muốn của con,  

cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con.  
Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con,  

lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy.  
Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.  

Chỉ xin ban cho con Lòng Mến Chúa và Ân Sủng Chúa,  
vì được như thế là đủ cho con.”  Amen. 

 

 

 

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Gọi  Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

Chúa Mùa gặt, 

Xin ban cho người trẻ món qua can đảm để họ đáp lời kêu gọi của Ngài. 

Xin mở rộng tâm hồn họ cho lý tưởng cao, cho những điều lớn lao. 

 
Truyền cảm hứng cho các môn đệ Ngài yêu thương và 

dâng hiến để ơn gọi được sinh trong  

mãnh đất của dân Chúa. 

 
Cũng cố những người trong đời sống tu sĩ, 

mục vụ giáo xứ, và gia đình với lòng tự tin 

và ân sủng 

để mời gọi người khác dung cảm bước theo 

con đường cao quý của một cuộc đời  

dâng hiến cho Ngài. 

 
Hợp nhất chúng con với Chúa Giêsu qua cầu 

nguyện và bí tích, để chúng con hợp tác với 

Chúa xây dựng triều đại lòng thương xót,  

 sự thật, công lý và hòa bình. 

Amen. 



Kinh cầu cho Ơn Gọi Giáo phận Davenport 

 

Lạy Chúa Nhân từ, 

Ngài cho chúng con thấy một tâm hồn mở rộng sẽ tìm thấy đường lối. 

Xin giúp con tìm được con đường của con trên trần thế này. 

Xin giữ tâm hồn con mở rộng để phục vụ kẻ khác trong yêu thương. 

 

Xin cho con can đảm để chấp  

nhận sự hương dẫn Ngài ban  

cho con qua gia đình, bạn hữu,  

và cộng đồng giáo xứ con. 

 

Qua Chúa Thánh Thần, Ngài gọi con. 

 

Nếu đó là ơn gọi của một linh mục  

hay thầy phó tế, nữ tu sĩ hay nam tu  

sĩ, kết hôn hay độc thân, 

Xin giúp con thực hiện trong niềm vui phục vụ dân Ngài. 

 

Với Ngài, lạy Chúa, con biết con sẽ tìm được đường đi. 

Amen. 

 
 

Lời nguyện của người không biết   Thomas Merton 

 

Lạy Thiên Chúa, con không biết mình sẽ đi đâu. 

Con không thấy con đường trước mắt. Con không thể biêt chắc chắn nó sẽ 

dừng lại nơi nào. Con cũng không biết về chính bản thân con, thực sự là con 

nghĩ con đang đi theo ý Ngài, không có nghĩa là con thật sự đang làm điều đó. 

Nhưng con tin rằng việc con muốn làm hài lòng Ngài, thật sự hài lòng Ngài. 
Và con hy vọng con có ao ước đó trong mọi sự con đang làm. 

Con hy vọng con sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì ngoài ao ước đó. 

Và con biết rằng, nếu con làm điều này, Ngài sẽ dẫn dắt con đi 

đúng đường, dù con không biết gì về con đường đó. 

Con luôn tin Ngài, dù con có thất lạc  

và nằm trong bóng tối của sự chết. 

Con sẽ không sợ hải, vì Ngài luôn ở bên con, 

Và ngài sẽ không bao giờ để con đối mặt với nguy hiểm 

một mình. 

Amen. 

 


