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Archdiocese of Seattle Vocation Prayer – Tagalog 
 

Diyos naming Ama, tinawag mo ang bawat isa 

sa amin upang gamitin ang mga handog at 

kakayanan sa Katawan ni Kristo o sa iyong 

Simbahan.  

 

Hinhiling naming pasiglahin mo ang lahat mong 

mga tinawag sa Pagpapari, Diyakono at 

Sagradong Buhay upang buong tapang silang 

sumunod sa kaooban mo.  

 

Magsugo ka ng mga manggagawa sa iyong 

masaganang ani upang ang Mabuting Balita ay 

maipangaral at maipahayag, ang mga dukha ay 

mapaglingkuran sa diwa ng pagmamahal, ang 

mga nahihirapan at nagdurusa ay makadama ng 

ginhawa at ang iyong sambayanan ay patuloy na 

palakasin at patatagin ng mga Sakramento.   

 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo 

na aming Panginoon.    

 

Amen. 
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Diyos naming Ama, tinawag mo ang bawat isa 

sa amin upang gamitin ang mga handog at 

kakayanan sa Katawan ni Kristo o sa iyong 

Simbahan.  

 

Hinhiling naming pasiglahin mo ang lahat mong 

mga tinawag sa Pagpapari, Diyakono at 

Sagradong Buhay upang buong tapang silang 

sumunod sa kaooban mo.  

 

Magsugo ka ng mga manggagawa sa iyong 

masaganang ani upang ang Mabuting Balita ay 

maipangaral at maipahayag, ang mga dukha ay 

mapaglingkuran sa diwa ng pagmamahal, ang 

mga nahihirapan at nagdurusa ay makadama ng 

ginhawa at ang iyong sambayanan ay patuloy na 

palakasin at patatagin ng mga Sakramento.   

 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo 

na aming Panginoon.    

 

Amen. 
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Diyos naming Ama, tinawag mo ang bawat isa 

sa amin upang gamitin ang mga handog at 

kakayanan sa Katawan ni Kristo o sa iyong 

Simbahan.  

 

Hinhiling naming pasiglahin mo ang lahat mong 

mga tinawag sa Pagpapari, Diyakono at 

Sagradong Buhay upang buong tapang silang 

sumunod sa kaooban mo.  

 

Magsugo ka ng mga manggagawa sa iyong 

masaganang ani upang ang Mabuting Balita ay 

maipangaral at maipahayag, ang mga dukha ay 

mapaglingkuran sa diwa ng pagmamahal, ang 

mga nahihirapan at nagdurusa ay makadama ng 

ginhawa at ang iyong sambayanan ay patuloy na 

palakasin at patatagin ng mga Sakramento.   

 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo 

na aming Panginoon.    

 

Amen. 
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Diyos naming Ama, tinawag mo ang bawat isa 

sa amin upang gamitin ang mga handog at 

kakayanan sa Katawan ni Kristo o sa iyong 

Simbahan.  

 

Hinhiling naming pasiglahin mo ang lahat 

mong mga tinawag sa Pagpapari, Diyakono at 

Sagradong Buhay upang buong tapang silang 

sumunod sa kaooban mo.  

 

Magsugo ka ng mga manggagawa sa iyong 

masaganang ani upang ang Mabuting Balita ay 

maipangaral at maipahayag, ang mga dukha ay 

mapaglingkuran sa diwa ng pagmamahal, ang 

mga nahihirapan at nagdurusa ay makadama ng 

ginhawa at ang iyong sambayanan ay patuloy 

na palakasin at patatagin ng mga Sakramento.   

 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo 

na aming Panginoon.    

 

Amen. 
 
 


