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Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,  

Chúa đã mời gọi chúng con hãy dùng những ơn 

Chúa đã ban nơi Thân Mình của Chúa Kitô.  

 

Chúng con nài xin Chúa thương khích lệ những 

người Chúa kêu gọi làm linh mục, phó tế và 

sống đời thánh hiến biết can đảm tuân theo ý 

Chúa.  

 

Xin Chúa sai thợ gặt đến những nơi lúa đã chín 

đầy đồng, để Tin Mừng được rao giảng, người 

nghèo được phục vụ trong yêu thương, người 

đau khổ được ủi an, và dân Chúa được củng cố 

nhờ các bí tích.  

 

Chúng con nài xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con.  

 

Amen 
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