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Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương 

xót, nơi Thánh Tử của Cha là Chúa Giêsu 

Kitô, Cha đã mặc khải và tuôn đổ tình yêu 

của Cha xuống cho chúng con, trong Đấng 

An Ủi là Chúa Thánh Thần. 

 Hôm nay, chúng con xin phó dâng nơi 

Cha, vận mệnh của thế giới và của từng 

người nam nữ. Xin Cha đoái nhìn chúng 

con là những tội nhân, chữa lành mọi yếu 

đuối của chúng con, trấn áp mọi sự giữ, và 

ban cho các dân tộc trên trái đất này, được 

cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Cha. 

Ước chi họ luôn tìm được ở nơi Cha, một 

Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch cho 

niềm hy vọng. Lạy Cha Hằng Hữu, nhờ 

Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Con Cha, 

xin Cha dủ lòng thương xót chúng con và 

toàn thế giới. Amen. 

 Lạy Chúa Giêsu,  con xin tín thác nơi 

Chúa. 

IMPRIMATUR: 

Đức Cha Trần Đình Tứ -CT UBPT    

Phú Cường Ngày 8 tháng 9 năm 2004  

Kinh Dâng Giáo Hội và Quê Hương 

  

Lạy Mẹ Thiên Chúa. Chúng con chạy đến cùng Mẹ, vì trước khi trút hơi 

thở trên thập giá, qua thánh tông đồ Gioan, Chúa Giêsu đã phó thác loài 

người chúng con cho Mẹ: “Này là con Bà!” Theo gương Chúa Giêsu khi 

trao phó các môn đệ yêu dấu cho Mẹ săn sóc, chúng con xin dâng cho 

Mẹ toàn thể dân tộc Việt Nam, hiện đang sống tại quê hương và hải 

ngoại. Xin Mẹ hãy đồng hành với chúng con bằng tình hiền mẫu. Xin Mẹ 

giang tay ôm ấp tất cả những ai đang ngước nhìn lên Mẹ, vì “xưa nay 

không có ai kêu cầu mà Mẹ không nhận lời”. 

         Lạy Mẹ rất yêu dấu, Mẹ biết tất cả mọi đau khổ và hy vọng của hết 

mọi người. Mẹ biết cuộc đối chọi giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự 

thiện và sự ác, đang diễn ra trên khắp thế giới, cũng như trên quê hương 

Việt Nam và trong cõi lòng của chúng con. Quê hương chúng con có 

những niềm hãnh diện tự hào, và có những điều đau khổ và nước mắt, 

trong suốt dòng lịch sử bị đô hộ, chiến tranh và suy vong; mà hậu quả 

vẫn còn kéo dài mãi cho đến ngày nay. Xin Mẹ thương giải cứu, như xưa 

Mẹ đã an ủi mọi người cả lương lẫn giáo tại lãnh địa La Vang. 

        Giờ đây, chúng con xin phó dâng cho Mẹ toàn thể dân tộc và Giáo 

Hội Việt Nam. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi bất công, chia rẽ và 

bạo lực. Xin Mẹ an ủi và ban sức mạnh cho tất cả những ai đau khổ, 

nghèo đói, cô đơn, bệnh tật, những người bị hất hủi, áp bức, và lãng 

quên, cùng những tù nhân vô tội. Chúng con xin dâng cho Mẹ 

Giáo Hội Việt Nam: hàng Giáo Phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Xin 

cho mỗi người trở nên những  nhân chứng của đức tin, một đức tin nở 

hoa đức ái, để mọi người nỗ lực xây dựng một nền hòa bình, tự do 

như Mẹ đã dạy tại Fatima; biết sống công bằng và bác ái giữa lòng dân 

tộc. 

         Lạy Mẹ rất đáng mến yêu. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, 

biết sống kết hiệp với Chúa Giêsu và hiệp nhất với nhau. Chớ gì tất cả 

những lời chúng con nói và những việc chúng con làm đều gia tăng việc 

tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần - Amen 

 

 

 

 

 

 

Kinh Xin Ơn Chết Lành 

     Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành đã chịu 

căng thây trên thập giá, xin đoái thương đến 

giờ lâm tử của con. Lạy Trái Tim Chúa 

Giêsu đầy lân ái đã chịu lưỡi đòng mở ra, 

xin trở nên nơi nương náu cho con trong lúc 

cuối đời. Ôi Máu và Nước đã tuôn trào từ 

Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn mạch 

thương xót vô tận cho chúng con trong giờ 

lâm tử, lạy Chúa Giêsu Hấp Hối, Con Tim 

của lòng thương xót, xin hãy làm nguôi cơn 

nghĩa nộ Thiên Chúa trong giờ lâm tử của 

con .  

       Lạy Chúa Giêsu của con, ước chi những 

tháng ngày lưu đày cuối cùng của con được 

trôi qua hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Con 

xin kết hợp những đau thương, cay đắng, và 

cả cơn hấp hối của con với cuộc Thương 

Khó của Chúa; con xin hiến mình cho cả thế 

giới để khẩn nài Chúa đổ lượng xót thương 

hải hà cho các linh hồn, nhất là những người 

thân yêu trong gia tộc của con.  

      Con tín thác vững vàng và phó mình tận 

tuyệt cho thánh ý là chính tình thương của 

Chúa. Lòng thương xót Chúa sẽ là tất cả cho 

con trong giờ lâm tử. Amen - 

(NK 1574 Thánh Nữ Maria Faustina) 

IMPRIMATUR: ĐGM Trần Đình Tứ   

  

 

 

Kinh Dâng Hiến Thế Giới, Gíao Hội Và Quê Hương Cho Lòng Thương Xót Chúa & Mẹ La Vang 

 

KINH ĐỌC BAN SÁNG CỦA NGƯỜI ĐEO ÁO ĐỨC BÀ 

Lạy Thiên Chúa của con, con xin hợp với Trái Tim Vô Nhiễm  Nguyên Tội Mẹ Maria (hôn Áo Đức 

Bà) để dâng cho Chúa Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu trên các bàn thờ khắp thế giới. Con cũng 

xin hợp với Máu Thánh Chúa Giêsu để dâng cho Chúa mọi tư tưởng, mọi lời nói, và mọi việc làm 

của con trong ngày hôm nay. 

 Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay, con ước mong được hưởng mọi ân xá mà con có thể được hưởng.  Con cũng xin dâng 

các ân xá ấy cùng với chính mình con cho Mẹ Maria Vô Nhiễm để Mẹ làm vinh danh Thánh Tâm Chúa. Lạy Máu Thánh 

châu báu Chúa Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. 

- Đọc 5 chục kinh Mân Côi 

- Hay đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh. 

  

 

 


