บทภาวนาเพือ่ กระแสเรียก
(โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส)

ข้าแต่พระเจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว
โปรดอวยพรบรรดาเยาวชนด้ วยพระคุณความกล้ าหาญที่จะตอบสนองต่ อกระแสเรียก
ของพระองค์ โปรดเปิ ดหัวใจพวกเขาสู่อุดมการณ์และกิจการที่ย่งิ ใหญ่
โปรดดลใจบรรดาศิษย์หนุ่มสาวของพระองค์ ให้ รักและแบ่งปั นระหว่างกัน เพื่อกระแส
เรียกจะได้ งอกงามในผืนดินดี เป็ นประชากรที่ซ่อื สัตย์ของพระองค์
โปรดปลูกฝั งความมั่นใจและทาให้ พระหรรษทานซึมซาบในชีวิตนักบวช การประกอบ
พันธกิจภายในเขตวัด และครอบครัว เพื่อเชื้อเชิญผู้อ่นื ให้ เข้ ามาดาเนินชีวติ ผู้ถวายตนซึ่ง
เป็ นหนทางอันทรงเกียรติด้วยความกล้ าหาญ
โปรดรวบรวมลูกทุกคนให้ เป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้ า โดยอาศัยการอธิษฐานภาวนา
และศีลศักดิ์สทิ ธิ์ เพื่อที่ลูกจะได้ ร่วมมือกับพระองค์ในการก่อสร้ างพระอาณาจักรแห่ ง
พระเมตตา และความจริง พระอาณาจั กรแห่ งความยุ ติ ธรรมและสันติสุข ด้ วยเทอญ
อาเมน
ฟรานซิส
SEÑOR DE LA COSECHA,
BENDICE a la juventud con el don de la valentía para que respondan a tu llamado. Abre sus
corazones a grandes ideales y a grandes cosas.
INSPIRA a todos tus discípulos al amor y servicio mutuo—Para que florezcan vocaciones en la
tierra fértil de tu pueblo fiel.
INCULCA en los que viven la vida religiosa, sirven en ministerios parroquiales y nuestras
familias, la confianza y la gracia de invitar a otros a abrazar el camino audaz y noble de una vida
consagrada a Ti.
ÚNENOS a Jesús a través de la oración y los sacramentos para poder cooperar contigo en la
construcción del Reino de la misericordia, de la verdad, de la justicia y de la paz. Amén.
— Papa Francisco
Adaptado del Mensaje del 51 del Día Mundial de la Oración por Vocaciones.

Prayer for Vocations (Pope Francis)
LORD of the Harvest,
BLESS young people with the gift of courage to respond to your call.
Open their hearts to great ideals, to great things.
INSPIRE all of your disciples to mutual love and giving—
for vocations blossom in the good soil of faithful people.
INSTILL those in religious life, parish
ministries, and families with the confidence
and grace to invite others to embrace
the bold and noble path of a life
consecrated to you.
UNITE us to Jesus through prayer and sacrament,
so that we may cooperate with you in building your reign of mercy
and truth, of justice and peace. Amen.

— Pope Francis
Adapted from the Message on the 51st World Day
of Prayer for Vocations.

