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Kinh Cầu Thánh Thần Mở Lòng Trí 

Cho �hững Bạn Trẻ �am �ữ Đón �hận Ơn Gọi 
  

Lạy Chúa Thánh Thần là Tình yêu muôn thuở, Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, chúng 
con cám ơn Ngài về những ơn gọi của các tông đồ và các thánh đã xây đắp Giáo hội. Chúng con 
tiếp tục cầu xin việc làm này của Ngài cho Giáo hội hôm nay. Xin hãy nhớ trong ngày Lễ Ngũ 
Tuần, Ngài ngự xuống trên các Tông đồ đang cùng nhau tụ họp cầu nguyện với Mẹ Maria, Mẹ 
Chúa Giêsu mà đoái thương nhìn đến Giáo hội của Ngài hôm nay đang cần đến những linh mục 
thánh thiện, trung thành, và làm chứng quyền năng do ân sủng Ngài. Giáo hội đang cần những tu 
sĩ nam nữ tận hiến đời mình tỏ lộ niềm vui của những người sống cho Thiên Chúa Cha, những 
người thi hành sứ mệnh và hy lễ của Chúa Giêsu, những người xây dựng bác ái cho thế giới mới. 

  
Lạy Chúa Thánh Thần là Suối trường sinh của niềm vui và bình an, chính Ngài là Đấng mở lòng, 
mở trí ơn gọi thánh; chính Ngài là Đấng hữu hiệu hóa mọi động lực hướng tới điều tốt lành, 
hướng tới sự thật, hướng tới bác ái yêu thương. Ngài dùng những "Lời rên xiết khôn tả" mà dâng 
lên Chúa Cha từ lòng Giáo hội đang đau khổ và đang phấn đấu cho Tin Mừng Nước Trời. 

  
Xin mở lòng, mở trí những bạn trẻ nam nữ để phát triển một vườn hoa mới cho ơn gọi hướng tới 
sự trung thành với tình yêu Ngài, và để mọi người có thể nhận biết Chúa Giêsu, là Ánh Sáng sự 
thật đã đến thế gian, hầu ban cho mọi người niềm hy vọng chắc chắn vào đời sống trường sinh. 
Amen. 

  
* * * * *  * * * * * 

 
Kinh Cầu Chúa Giêsu Cho Các Bạn Trẻ Mở Lòng �ghe Tiếng Chúa 
  

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Chăn chiên tốt lành của Giáo hội, chúng con giao phó những bậc dạy 
dỗ bề trên lên Chúa. Dưới sự hướng dẫn của các Giám Mục và Linh mục để các ngài giúp những 
người đặt niềm tín thác nơi các ngài, khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống Kitô hữu trong 
ơn gọi, để các bạn trẻ mở lòng và chú ý lắng nghe Tiếng Chúa mà bước theo Ngài. 

  
Xin Chúa chúc lành cho giáo xứ của chúng con. Xin làm cho họ là những cộng đồng sống động, 
trong lời cầu nguyện và đời sống phụng vụ, trong tỉnh thức và đức tin tràn đầy nghe Lời Chúa, 
trong lòng rộng lượng và bác ái để trở nên cánh đồng màu mỡ cho mùa gặt ơn gọi tràn đầy.  

  
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Các Tông Đồ, xin chúc lành cho những bạn trẻ, giúp họ chung cánh 
sự mở lòng của Mẹ cho tiếng Chúa gọi. Xin giúp họ mật thiết với Mẹ nói "xin vâng" với lòng 
rộng lượng và vô điều kiện cho mầu nhiệm của tình yêu và cho sự chọn lựa thánh mà Thiên 
Chúa kêu gọi họ. Amen. 
 

* * * * *  * * * * * 
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Kinh Cầu Mẹ Maria Cho Ơn Gọi 

  
Lạy Mẹ Maria, Nữ tỳ thấp hèn của Đấng Tối Cao, Người Con được Mẹ sinh ra đã làm cho Mẹ 
trở thành người tôi tớ của nhân loại. Đời sống của Mẹ là một đời sống khiêm tốn và quảng đại 
phục vụ. Mẹ là tôi tớ của Ngôi Lời khi thiên thần loan báo cho Mẹ biết chương trình cứu độ của 
Thiên Chúa. Mẹ là tỳ nữ của Ngôi Con, khi ban cho Người sự sống và tiếp tục hướng về mầu 
nhiệm của Người. 

  
Mẹ là nữ tỳ của Ơn Cứu Chuộc, khi can đảm đứng dưới chân Thập Giá, gần bên Người Tôi 
Trung Khổ Đau, Người Chiên Con đã hy sinh mạng sống mình vì yêu chúng con. Mẹ là Nữ tỳ 
của Giáo Hội trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, và với lời chuyển cầu của Mẹ, Mẹ tiếp tục sinh Giáo Hội 
ra nơi mọi tín hữu, ngay cả trong những lúc khó khăn và rắc rối hiện nay. Xin cho giới trẻ của 
ngàn năm thứ ba nhìn lên Mẹ, Người Nữ trẻ trung của dân Do Thái, Vị biết được cái nhiệt tình 
của con tim giới trẻ, khi các con tim này đối diện với chương trình của Thiên Chúa Hằng Sống. 

  
Xin Mẹ hãy làm cho họ biết chấp nhận lời mời gọi của Con Mẹ trong việc hiến trọn đời sống 
mình làm vinh danh Thiên Chúa. Xin Mẹ hãy làm cho họ hiểu được rằng phục vụ Thiên Chúa là 
việc làm thỏa mãn tâm can, cũng như hiểu được  việc phục vụ Thiên Chúa và vương quốc của 
Ngài; chỉ khi đó, họ mới nhận ra bản thân mình đúng như chương trình của Thiên Chúa, và đời 
sống mới trở thành một bài thánh ca cho vinh quang của Ba Ngôi Chí Thánh. Amen. 
 

* * * * *  * * * * * 
 

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục 
 
Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI, Chúa đã dùng tay các vị Giám mục mà thông ban bảy 
ơn Thánh Thần Chúa để thánh hóa các Linh mục. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho 
hàng Linh mục noi theo. Xin in sâu người mẫu vào tâm hồn các Linh mục, để các Linh mục 
được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa. 

  
Xin Chúa cho các Linh mục sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn, và bất cứ trong cảnh ngộ nào, 
hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa, biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, lấy Mình 
Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày.  
 
Xin cho các Linh mục thật lòng mến Chúa, và yêu thương mọi người, hy sinh đời sống mình vì 
kẻ khác, luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và trong sạch, để mọi 
người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục.  
  
Xin cho các Linh mục trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng, thành tâm cộng tác 
với Đức Giám mục là đấng kế vị các Thánh Tông Đồ, luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh 
mục trong việc mở mang nước Chúa.  

  
Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành, săn sóc đoàn chiên Chúa, tìm kiếm những 
chiên thất lạc, chăm nom những chiên bệnh hoạn, chữa lành những chiên đau yếu, nuôi dưỡng 
chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa. 

  
Xin cho các Linh mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Cộng đoàn, hướng dẫn giáo 
dân trong tình phụ tử, lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn, để mọi 
người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa.  



�
  
Lạy MẸ MARIA, là Mẹ hàng giáo sĩ, xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ 
Linh mục khi có ai yếu đuối, ủi an khi sầu khổ, khuyến khích khi thua buồn, để các ngài luôn 
luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh mục. Amen. 
 

* * * * *  * * * * * 
 

Cầu Cho Các Linh Mục 
 

Lạy Chúa Giêsu / là linh mục cao trọng, là Đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là 
anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng Trái Tin cực thánh Chúa, mà lập ra chức vị linh 
mục, thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục / những dòng nước trường 
sinh / bởi lòng thương yêu vô cùng Trái Tim Chúa. 
 
Xin Chúa sống trong mình các linh mục / và dùng các Ngài, mà ban phát ơn lành của lòng 
thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục, và dùng các Ngài / mà hành động trong 
thế gian. 
 
Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa, mà trung thành bắt chước các 
nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa / và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các 
Đấng ấy nhiệt thành / làm những việc xưa Chúa đã làm / mà cứu người ta cho được rỗi. 
 
Lạy Đấng Cứu Chuộc loài người! Xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ / đang nằm trong bóng 
tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi / hòng sa xuống vực sâu. 
 
Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội, và nhửng 
kẻ yếu đuối nhát hèn / đang rên rỉ than khóc / vì không có linh mục coi sóc, giữ gìn. 
 
Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong mình các linh mục, và 
dùng các Ngài mà hành động, và trở lại dưới thế gian này / mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ / và 
kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. 
Amen 
 

* * * * *  * * * * * 
 

Kinh Cầu Cho Linh Mục 
(Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus) 

  
Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục Đời Đời, xin gìn giữ các linh mục Chúa trong mái ấm Thánh Tâm 
Chúa, nơi không gì có thể hại được các ngài. 
 
Xin gìn giữ cho khỏi dơ b

�� �àn tay đã được xức dầu của các ngài hàng ngày vẫn động đến Mình 
Thánh Chúa. 

  
Xin gìn giữ cho khỏi nhơ uế đôi môi của các ngài vẫn thường thấm nhuộm Máu Thánh Chúa. 

  
Xin gìn giữ cho được trong trắng và siêu thoát tâm hồn của các ngài đã được đóng ấn cao trọng 
của chức linh mục vinh quang Chúa. 
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Xin bao phủ các ngài bằng tình yêu linh thánh của Chúa và che chở các ngài khỏi mọi vương vấn 
thế gian. 

  
Xin chúc phúc cho những lao nhọc của các ngài được đầy hoa trái. Ước chi những linh hồn đã 
được các ngài coi sóc trở nên niềm vui và nguồn an ủi cho các ngài nơi trần gian và trở nên 
những triều thiên xinh đẹp và vĩnh cửu của các ngài trên Thiên Đàng. Amen. 

  
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Các Linh Mục, xin cầu cho chúng con.  Xin cho chúng con được thêm 
nhiều linh mục thánh thiện. Amen. 
 

* * * * *  * * * * * 
 

Kinh Cầu Cho Linh Mục 
 
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã sai Đức Chúa Thánh Thần xuống trên Hội 
Thánh Chúa để đưa các tín hữu đến với Đức Chúa Cha qua công việc mục vụ của các Linh Mục. 
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Thiên Chức Linh Mục và các tông đồ nhiệt thành. Nhờ sự linh 
hướng của Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy ban xuống trên các Linh Mục của Chúa Ơn Khôn 
Ngoan trong việc lãnh đạo, Ơn Trung Tín trong việc giảng dạy và Ơn Thánh Thiện trong việc 
bảo vệ các Mầu Nhiệm Thánh của Chúa.  
 
Mỗi khi các ngài cùng với các tín hữu tha thiết kêu lên “Lạy Cha”, nguyện xin cho các Linh Mục 
được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Xin cho các ngài trở nên một với Chúa trong mối tình Con 
Thảo, và tận hiến cuộc sống của các ngài cho Chúa là Con Chiên Cứu Độ trần gian.  
 
Nguyện xin cho các ngài biêt nâng đỡ nhau trong Thiên Chức Linh Mục và trở nên những người 
cha biết thông cảm đối với tất cả mọi người.  
 
Nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống canh tân đổi mới tâm hồn các Linh Mục, và ban 
cho các ngài một Đức Tin thật lớn lao và một niềm xác tín thật sâu thẳm vào Chúa Giêsu ngự 
thật nơi Phép Thánh Thể.  
 
Xin ban cho các ngài niềm tín thác tuyệt đối như trẻ thơ vào tình yêu Đức Maria, Mẹ trung tín sắt 
son. Xin cho các ngài biết yêu mến và vâng lời  Đức Thánh Cha và các Đức Giám Mục.  
 
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, xin bênh vực các Linh Mục của Mẹ. Lạy Thánh Cả Giuse, xin 
phù hộ các Linh Mục. Lạy thánh Gioan Vianney là bổn mạng  các Linh Mục, xin cầu bầu cùng 
Chúa cho các Linh Mục được ơn biết kính sợ Chúa. Lạy  Thánh Anphongsô, là bổn mạng  các 
Cha Giải Tội, xin cầu cho các Linh Mục được thêm lửa yêu mến Chúa. Lạy Tổng lãnh Thiên 
Thần Micae, xin chở che các Linh Mục và Hội Thánh Chúa. AMEN. 
 

* * * * *  * * * * * 
 

 


