Xin Cầu Nguyện cho
Ơn Thiên Triệu
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít / De
oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er
weinig.” (Lc. 10,2).
Ơn Thiên triệu trên thế giới, và đặc biệt tại các giáo phận
Hòa Lan mỗi ngày mỗi giảm, và giáo xứ Việt nam chúng
ta cũng đẵ từ lâu không có thầy nào theo học trong các
đại chủng viện. Vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi
gia đình, và tất cả mọi người cùng cầu nguyện cho Ơn
Thiên Triệu trong giáo xứ của chúng ta. Nguyện xin Chúa
đánh động và mời gọi những ai khao khát tìm hiểu và
muốn dâng mình sống đời sống chiêm niệm, cầu nguyện
và hiến dâng trong đời sống tu sĩ, linh mục làm việc trong
Hội Thánh Chúa.
Kính gởi đến quý vị lời kinh cầu cho Ơn Thiên Triệu do
Thánh Đức Giáo Hoàng Phaolo II soạn khi ngài còn sống,
để mọi người chúng ta cùng nguyện xin Chúa mời gọi
nhiều người tham gia hiến dâng và làm việc truyền giáo
cho giáo xứ chúng ta và cho thế giới sau đây.
Và những ai muốn tìm hiểu thêm ơn gọi / roeping of theo
học trờ thành linh mục / priesteropleiding có thể liên lạc
với cha xứ email: muctugxhl010318@gmail.com
Hoặc cũng có thể liên lạc / Neem dan contact op
met de rector van het Ariënsinstituut:
Keistraat 9, 3512 HV Utrecht. tel.: 030 2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl
of kijk op: www.ariensinstituut.nl

KINH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên,
để biến họ thành những người đánh cá phần hồn,
xin làm cho lời Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa,
“Hãy theo Thày” bây giờ lại tiếp tục vang lên.
Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ,
biết mau mắn đáp lời Chúa mời gọi.
Xin Chúa phù hộ các Đức Giám mục, các linh mục,
và những người đang dâng mình cho
việc truyền giáo.
Xin Chúa ban ơn kiên trì cho các chủng sinh của
chúng con, và những ai đang hiến mình
phụng sự Chúa.
Lạy Mẹ Maria,
Mẹ Thiên Chúa, là gương mẫu Ơn Thiên Triệu,
xin Mẹ giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọi, để
cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Ngài.
Amen.
(Do Thánh Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II soạn)
Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/

