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Kính lạy thánh Gioan Vianney, ước mơ
thời thơ ấu của Ngài là được làm linh
mục để chinh phục được các linh hồn về
cho Chúa. Ngài đã chịu đựng nhiều năm
khổ cực và nhục nhã để được làm linh
mục. Ngài đã trở thành một linh mục
thực sự vâng phục theo thánh tâm Chúa,
nổi bật về sự khiêm nhường và sống khó
nghèo, về cầu nguyện và hy sinh thân
xác. Ngài đã hoàn toàn tận hiến để phục
vụ dân Chúa. Giáo hội đã tôn vinh Ngài
là mẫu mực và là thánh bổn mạng của những linh mục giáo xứ, vì
tin rằng gương mẫu và lời cầu xin của Ngài sẽ giúp các linh mục
giáo xứ sống xứng đáng phẩm giá cao đẹp của ơn gọi là những tôi
tớ trung thành của dân Chúa, là những người phản ảnh của Chúa
Giêsu Cứu Thế, vì Người đến không phải để được phục vụ mà để
phục vụ, Người hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho
nhân loại.
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Xin Ngài cầu cùng Chúa ban cho Giáo hội của Chúa hôm nay có
thêm nhiều linh mục thực sự vâng phục theo thánh tâm Chúa. Xin
cầu bầu cho những linh mục dưới sự che chở của Ngài được là
những đại diện xứng đáng của Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành.
Xin cho các linh mục hết lòng tận hiến bản thân trong cầu nguyện
và thống hối ăn năn, là những gương mẫu của khiêm nhường và
khó nghèo, sáng ngời mẫu mực thánh thiện; là những người rao
giảng đầy sinh lực và quyền năng của Lời Chúa, là những người
nhiệt tâm ban phát ân phúc của Chúa qua các Bí tích. Xin cho sự
trung thành yêu mến của các linh mục với Chúa Giêsu trong
Thánh Thể và với Mẹ Maria là hai Nguồn Nước đầy hoa trái
trong đời sống mục vụ của các linh mục. Amen.
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