
Mười Kinh Mân Côi 
cho Ơn Gọi 

Xin đọc 10 kinh Kính Mừng 
và lời nguyện này hàng ngày 

cầu cho ơn gọi Linh Mục và Tu sĩ. 
 

  
 

Lạy Thiên Chúa từ bi, nhân hậu và 
là Cha của mọi người, Chúa đã 
chúc phúc cho dân Ngài ở mọi nơi 
và mọi thời đại cùng ban cho con 
người những điều cần thiết qua sự 
yêu thương quan phòng của Thiên 
Chúa. 
 
Hội Thánh Chúa luôn cần những 
Linh mục và các tu sĩ nam nữ biết 
hiến mình phụng sự Thiên Chúa 
trong đời sống hiến dâng. 
 
Xin Chúa mở rộng tâm hồn các 
bạn trẻ nam nữ để họ biết lắng 
nghe và đáp trả lời mời gọi của 
Ngài trong cuộc sống.  Xin ban cho 
họ ơn thông hiểu để nhận ra thánh 
ý Chúa và lòng dũng cảm tiến 
bước theo lời mời gọi để phụng sự 
Chúa và phục vụ Giáo Hội. 
 
Xin cho họ có tinh thần của trẻ Sa-
mu-en, người đã nhận ra và chu 
toàn thánh ý Chúa trong đời sống 
khi thưa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, 
vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.” 
 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 
Kitô là Chúa và là Đấng Cứu 
Chuộc chúng con.  Amen. 
 

+ TGM Joseph A. Fiorenza 
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