
CÁC KINH ĐỌC BAN TỐI 
 

- Kinh Đức Chúa Thánh Thần - Kinh Ăn Năn Tội 

 

CHUỖI KINH  THƯƠNG XÓT 

- Kinh Lạy Cha - Kinh kính Mừng  - Kinh Tin Kính:  

Khi gặp hạt cách : 

Xướng: - Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và 

Máu, linh hồn và thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Đáp: Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Gặp mười hạt kế : 

Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

     Kết thúc sau năm chục: ( Đọc 3 lần ) 

Xướng: Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, 

Hằng Hữu. 

Đáp: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 

( Chúa Nhật ) 
- Kinh Lạy Cha  - 12 kinh Kính Mừng – Sáng Danh 

 

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con được đến khẩn cầu dưới 

bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, Thì con được thoả lòng 

là dường nào, nhìn thấy chân dung tốt lành của Mẹ, thì linh 

hồn con thêm lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo 

đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là đấng cứu 

chuộc loài người, mà cũng là Chúa con, đang ngự trên tay 

Mẹ. Người là đấng phép tắc vô cùng, là Chúa tể cầm quyền 

sinh tử, là đấng ban phát mọi ơn lành, mà Mẹ là mẹ Người. 

Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền 

buộc Người phải ưng nhậm lời Mẹ. Người đã chứng thật, 

Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn 

nghe lời Mẹ xin. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất 

đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban 

như ý con xin:  Con hết lòng cầu xin, và trông cậy vững 

vàng, Mẹ sẽ chuyển cầu cho con, Amen. 

 

( Thứ Hai ) 

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

Kính lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa đã biết 

dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo 

rắc hạt giống Phúc Âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên 

đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng đức 

tin, đến hy sinh mạng sống, vì lòng yêu mến Chúa, và phần 

rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên Trời. 

      Chúng con xin hiệp ý cùng Các Thánh mà tạ ơn Thiên 

Chúa và Mẹ Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, đã ban 

cho Các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỷ 

ca tụng Các Thánh, là những hoa trái đầu mùa cao quý của 

Hội Thánh Việt Nam. 

Xin Các Thánh cầu bầu cho chúng con, là con cháu, 

biết noi gương mà sống đạo phúc âm, thi hành bác ái, trung 

thành với hội thánh và yêu mến quê hương. Và khi chúng 

con gặp khó khăn nguy hiểm, xin Các Thánh nâng đỡ ủi an, 

để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào mầu 



nhiệm thập giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường 

Các Thánh đã đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen. 

 

KINH XIN ƠN 

Nhờ lời bầu cử của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê 

Nguyễn Văn Thuận. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha 

và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa, vì đã ban cho Hội 

Thánh gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Phanxicô 

Xaviê Nguyễn Văn Thuận.  

Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù, được Ngài 

sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh, và dưới bóng 

che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, đã rèn luyện Ngài nên một 

chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới, về sự 

hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. 

Con người dễ thương mến, cùng với sứ vụ mục tử 

Giám Mục của Ngài, tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức 

tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sức nồng ấm của đức ái. 

Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh ý 

Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu, với 

niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. 

Amen. 

 

( Thứ Ba ) 

KINH THÁNH MẪU LA VANG 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn 

phước, ngời chói vạn hào quang, muôn vàn Thần Thánh 

không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, 

tinh tuyền thánh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã 

chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng 

con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm 

bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn 

phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai 

cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh 

Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. 

Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha 

van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại 

lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình 

thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức 

hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này, xin cho chúng 

con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba 

Ngôi muôn đời. Amen. 

 

KINH ÔNG THÁNH VINCENTÊ 

Lạy ơn ông Thánh Vincentê, là tông đồ rất vinh hiển, 

là đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên Thần mới về sách 

Apôcalypsi, là đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con.  

Chúng con xin Người dủ thương, nhậm lời, khiêm 

nhường chúng con cầu xin cùng Người, mà làm cho những 

ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng con cho nhiều. 

Chúng con xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng 

Người, mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội 

chúng con, và ban đức tin rất chắc chắn, và lòng hằng vững 

vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng con nên 

giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù 

giúp chúng con. 



Chúng con lại xin Người phù hộ chúng con phần xác, 

cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng con cho 

khỏi những mưa đá bão táp, cùng trừ tất mọi  sự gian nguy, 

kẻo làm hại chúng con nữa. Chúng con được ơn Người phù 

hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt 

sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng con sẽ họp mặt 

với Người trên Thiên đàng, mà ngợi khen Đức Chúa Trời 

mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

( Thứ Tư ) 

KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ 

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng 

Người, trong cơn gian nan, chúng con mắc phải, chúng con 

đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn 

cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng 

lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse 

bầu cử cho chúng con như vậy.  

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm 

bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh, là mẹ Chúa Trời, và là 

Đấng chẳng mắc phải tội Tổ Tông truyền, cùng vì lòng 

thương, Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin 

Ông Thánh Giuse ghé mặt lại, mà thương đến Hội Thánh, là 

phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình 

mà chuộc, lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng, và 

quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn 

thiếu thốn. Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức 

Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái 

Đức Chúa Giêsu đã chọn.  

Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi 

sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải 

những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên Trời, hãy gìn 

giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng 

con, đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ, 

như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn 

hiểm nghèo thể nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu 

chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự 

gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho 

chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế 

Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và 

được hưởng phúc vô cùng trên Thiên Đàng. Amen. 

 

( Thứ Năm ) 

KINH ÔNG THÁNH ĐÔMINICÔ 

Ở sự trông cậy lạ lùng cha đã ban cho những kẻ thương khóc 

Cha đang lúc mong sinh thì, vì bấy giờ Cha đã hứa sau khi 

qua đời, Cha sẽ làm ích cho các anh em. Lạy Cha xin hãy 

Giữ lời đã trối, mà cầu giúp chúng con. Cha đã giãi sáng ra vì 

làm nhiều phép lạ dường ấy, mà chữa đã những kẻ phải liệt 

về phần xác, thì xin Cha phù giúp chúng con, cho được ơn 

Chúa Kitô, mà chữa đã tật nguyền linh hồn chúng con. 

- Lạy Cha xin hãy giữ lời đã trối, mà cầu giúp chúng con. 

- Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa 

Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có 

và đời đời chẳng cùng. 

- Lạy Cha xin hãy giữ lời đã trối, mà cầu giúp chúng con. 

- Lạy Cha Thánh Đôminicô, xin cầu cho chúng con. 

- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 



 Lạy Chúa, là Đấng đã đoái thương soi sáng Hội 

Thánh Chúa, bởi công nghiệp cùng những lời dạy dỗ ông 

thánh Đôminicô là Hiển tu Chúa, và là Cha chúng con, thì 

xin Chúa vì lời Người cầu bầu, mà ban cho Hội Thánh được 

sự phù hộ đời này, và hằng tấn tới thêm nhiều ích lợi thiêng 

liêng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

 

( Thứ Sáu ) 
KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CỰC TRỌNG 

ĐỨC CHÚA GIÊSU 

 Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu, đã 

thương chúng con vô cùng! Ai kể cho xiết, được những ơn 

Trái Tim Cực Thánh, Đã ban cho chúng con, từ khi Đức 

Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến 

chúng con là kẻ hèn mọn, mọi việc Người làm, thì đã làm vì 

chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. 

Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con, chúng con mê 

muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên, xin Đức 

Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn 

khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Nay 

ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu 

muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. 

Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những 

thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim Cực 

Thánh, chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chấn 

Đấng nhân lành vô cùng. 

Chúng con hợp một ý cùng Bề Trên, mà dâng mình 

cho Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu: Chúng con dâng 

linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng con 

dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm  tôi Đức Chúa 

Trời, mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự 

sống sự chết, tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho 

Trái Tim thay thảy, dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi 

phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em 

họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.  

Ở Trái Tim Cực Thánh, hãy cai trị trong lòng chúng 

con, xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỉ; xin thêm 

lòng tin cậy kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa 

Trời, xin phá những sự dữ hay vây bọc tư bề, xin cứu lấy 

chúng con trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho đấng 

Giám Mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu, xin phù hộ 

cho các Thầy Cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin 

giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. Ở 

Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn 

chúng con, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời 

này, hãy đưa chúng con lên Thiên Đàng, hưởng Trái Tim 

Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

( Thứ Bảy ) 

KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ 

 Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng 

Trinh Maria, đêm hôn nay con xin dâng mình con, dâng sự 

sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc 

về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, 

có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, 

bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến 

Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu con Mẹ, cũng là 

như chính Trái Tim Mẹ vậy. 

 Con xin hợp một ý cùng những kẻ dâng mình đền tạ 

liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ 

cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ 

Trái Tim Mẹ mà đến cùng trái Tim Chúa Giêsu con Mẹ. 

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ và ơn 

thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho 

mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để 

ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa 

Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen. 



KINH ĐỌC CHO NGƯỜI QUÁ CỐ 

Kinh Lạy Cha - 1 kinh Kính Mừng - Kinh sáng danh 

Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh 

hồn…được lên chốn nghỉ ngơi. 

Đáp:  Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang láng vui vẻ vô 

cùng. Amen. 

 

KINH VỰC SÂU: 

Con lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa 

con, xin Chúa con hãy khấng nhậm lời con kêu van. Hãy lắng 

nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi 

được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con 

phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời 

hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức 

Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người 

rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ 

làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho linh 

hồn (…….) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô 

cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn (……) cho khỏi tù 

ngục, và được nghỉ yên. Amen.  

 

KINH CẦU XIN 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng:  

Bay hãy xin thì bay sẽ được . Vậy con xin Chúa con lòng 

lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin 

Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn: Ông 

bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa 

Thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy 

được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. 

KINH LẠY NỮ VƯƠNG  

 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con 

được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con 

cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở 

nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương, hỡi ơi, Bà là 

Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, 

đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa 

Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! 

Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen. 

 

LỜI KINH CHIỀU 

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi! con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng 

lên Chúa. Dâng trót lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn, các 

việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con 

chịu trong một ngày qua.  

Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria con hoà ca dâng về nơi 

bao la, Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong 

sáng tươi xinh. 

 

LẠY MẸ XIN YÊN ỦI 

Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá 

những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, 

và tràn lan gai góc vướng trên con đường. 

Ôi Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa, lời Mẹ hứa 

khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng 

yên, là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 

 

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin hãy ban 

xuống lòng con, tàn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa 

Giêsu, tràn lan niềm thương xót. Xin thương những người đã 

trót vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm Cha. 



LẠY ĐỨC MẸ LA VANG 

Lạy Đức Mẹ La Vang, con quỳ đây kính dâng về Mẹ. Lạy 

Đức Mẹ La Vang, con vui mừng cầu xin Đức Mẹ, Mẹ chính 

niềm cậy trông, niềm hy vọng sức sống chúng con. Mẹ chính 

là trạng sư, là Nữ Vương Mẫu thân của con. 

ĐK. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Thánh Maria, xin 

thương nhậm lời. 

 

BÀI CA DÂNG MẸ 

ĐK.  Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi 

cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời. 

Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm. Lời ca còn 

vang vang hoà ý thơ trìu mến. 

 

KINH DÂNG CHO NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH 

Lạy Nữ Vương gia đình, từ nãy đến giờ, Mẹ đã nghe 

gia đình chúng con, mỗi người một tâm sự, một tình yêu đến 

tỏ bày tha thiết với Mẹ, bầu nhiệt huyết trong trái tim nhỏ bé 

chúng con đã phải sôi lên mạnh mẽ, khi được đồng thanh ca 

ngợi Mẹ, đền tạ Mẹ, và cầu xin mẹ cho các gia đình trên 

khắp thế gian,  

Giờ đây, trước khi lên giường đi nghỉ, xin Mẹ chứng 

nhận lòng chân thành yêu mến bền vững của chúng con, lại 

xin Mẹ, ban phép lành và coi sóc gia đình chúng con qua một 

đêm bằng yên nữa, mong ngày mai thức dậy, chúng con còn 

được sống khỏe mạnh để thờ phượng Chúa. Yêu mến Mẹ, 

cho đến khi nào được hợp mặt với Mẹ trên Thiên đàng. 

Amen. 

 

KINH PHÓ DÂNG: 

Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con 

ở tay Chúa con, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa 

cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, 

hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, chớ gì sống chết con 

được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. 

 

KINH CÁM ƠN: 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô 

cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh 

ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng 

che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội 

chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo 

thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội 

Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi 

sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng 

kịp. Vậy Các Thánh ở trên nước Thiên Đàng cám ơn Đức 

Chúa Trời thể nào, thì con cũng hiệp cùng các Thánh, mà 

dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen. 

 

TRÔNG CẬY: 

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ 

chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu 

thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. 

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

- Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. 

- Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. 

- Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn 

đời đồng trinh. 



 

 

 


