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 ĐỌC Ý NGUYỆN 

 

 

 LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

 KINH CHÚA THÁNH THẦN 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng 

liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh 

Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa 

Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng 

con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh 

Thần xuống.  

 

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

  

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức 

Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông 

Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức 

Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm 

những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu 

Kitô là Chúa chúng con. Amen. 
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 LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang 

họp nhau cầu nguyện tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau 

chấm dứt. 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi 

thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những 

nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của 

chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu 

quan phòng của Cha. 

Lạy Chúa Giêsu, là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương 

y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các 

bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang 

gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn 

cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin 

giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận 

được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. 

Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn sức mạnh tình yêu, 

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, 

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban 

cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương 

và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ 

các bệnh nhân. 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, 

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ 

chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. 
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 KINH MÂN CÔI 

 

Thứ Hai – NĂM SỰ VUI 

 

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu 

thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy 

xin cho được lòng yêu người. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. 

Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.  

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền 

Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 
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• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong 

Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

 CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn . . . và các 

linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 

Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

  KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy 

thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, 

nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, 

cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con 

cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Ðức 

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, xin ban cho linh hồn … và các linh 

hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa 

xin cứu lấy linh hồn XX và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được 

nghỉ yên.  Amen. 
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 KINH TÔN VƯƠNG 

TUNG HÔ NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH 

Chung: Lạy Mẹ nhân lành, Lạy Nữ Vương Gia Đình, sau một 

ngày làm ăn vất vả, chúng con quây quần lại đây, dưới mắt Mẹ 

từ bi lân tuất, xin Mẹ lắng nghe chúng con tỏ bày tâm sự. 

 

Xướng: Gia đình chúng con, từ khi được Mẹ thương ngự đến  

làm Nữ Vương, chúng con thấy chứa chan vui sướng. 

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương nhân lành. 

 

Xướng: Tình thương yêu Mẹ thấm thía vào từng người trong gia  

đình chúng con. Già trẻ lớn bé thảy đều cảm thấy ơn phúc 

Mẹ ban cho đêm ngày, khi tắt lửa tối đèn, cũng như khi 

lần hồi sinh sống. 

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương Cao Cả.  

 

Xướng: Đời chúng con vẫn khổ, nhưng cái khổ đó đã trở nên  

ngọt ngào êm ái vì có Mẹ mơn trớn ủi an.  

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương Khôn Ngoan. 

 

Xướng: Gia đình chúng con lầm than vất vả, nhưng chúng con  

vẫn coi đó là vinh dự lớn lao vì Mẹ đã biến đổi mồ hôi 

nước mắt chúng con nên công cao phúc trọng. 

Đáp: Tung hô Mẹ là Nữ Vương Quyền Phép. 

 

Xướng: Gia đình chúng con được Mẹ ngự kia, đôi mắt hiền từ  

tha thiết. Trái tim dịu dàng êm ái, mỗi lần vào ra qua lại, 

nhìn lên Mẹ, chúng con không sao cầm nổi nỗi lòng cảm 

xúc mến yêu. 

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương Êm Ái. 
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Xướng: Từ ngày Mẹ vào đây, Mẹ đã xem bao nước mắt tuôn rơi  

vì yêu Mẹ, Mẹ đã nghe bao lời cầu thảm thiết. Mẹ đã nhận 

bao tiếng nói tâm tình ca ngợi, Mẹ đã chứng kiến bao biến 

đổi thăng trầm, và bao lần nữa Mẹ con đã cùng nhau san 

sẻ nỗi vui buồn.  

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương Thương Xót.  

 

Xướng: Mỗi khi đi vắng xa nhà, nhớ đến Mẹ vẫn kiên nhẫn ngự  

đây, lòng chúng con bồi hồi thao thức, chỉ mong chóng 

trở về để nhìn thấy Mę.  

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương Lân Tuất.  

 

Xướng: Mỗi khi ngủ đêm chợt tỉnh dậy, thấy Mẹ vẫn thống trị  

gia đình chúng con, chúng con sướng vui không tả xiết. 

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương lòng mọi người. 

 

Xướng: Và khi bình minh rạng tỏ, mọi người thức dậy mở mắt  

nhìn lên bàn thờ thấy Mẹ vẫn còn đó. Chúng con phải khóc 

vì vui, lòng mừng vì còn có Mẹ săn sóc một ngày đàng 

đau khổ nữa. 

Đáp:  Tung hô Mẹ là Nữ Vương Hằng Sống. 
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 KINH MÂN CÔI 

 

Thứ Ba – NĂM SỰ THƯƠNG 

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. 

Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin 

cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin 

cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy 

xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 
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• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh 

Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá 

Chúa. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

 CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn . . . và các 

linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 

Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy 

thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, 

nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, 

cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con 

cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Ðức 

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, xin ban cho linh hồn … và các linh 

hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa 

xin cứu lấy linh hồn XX và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được 

nghỉ yên.  Amen. 
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 KINH TÔN VƯƠNG 

 

SỐNG THÁC DƯỚI BÓNG MẸ 

Chung: Lạy Nữ Vương Gia đình, còn gì vui thích cho chúng con 

bằng quây quần dưới mắt Mẹ, mà đọc kinh cầu nguyện, lam làm, 

ăn uống, nghỉ ngơi, và khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ, tóm 

lại chu toàn nhiệm vụ hằng ngày. 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, lũ trẻ nhỏ nô chơi, cha sinh mẹ  

dưỡng, ông già bà cả dọn mình về đời sau. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa gia đình chúng con. 

 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, đôi tân hôn đem nhau về, vui sống  

ái ân, ước mong suốt đời trọn nghĩa phu thê, trên thuận 

dưới hòa. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa cuộc đời phu xướng phụ tùy.  

 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, người nhà chúng con, mỗi khi đau  

yếu bệnh tật, vẫn đủ sức hy sinh, vì có Mẹ ở bên săn sóc.  

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa sự đau khổ hồn xác chúng con. 

 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, bệnh nhân thuộc gia đình này, thở  

hơi cuối cùng, để trở về với Mẹ, và cùng dưới sự chở che 

của Mẹ, Chúa Giêsu đến gặp gỡ linh hồn. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa giờ chết, giờ phán xét của chúng  

con.  

 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, chúng con khuya sớm nguyện cầu  

cho người nhà chúng con, đang trầm luân luyện ngục.  

Đáp:  Xin Mẹ cứu giúp các linh hồn đau khổ.  
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Xướng: Lạy Mẹ, này nhà cửa, này giường chiếu/ mọi đồ dùng,  

mọi sự vật thuộc gia đình này, chớ gì trở nên lưỡi hết, hợp 

với chúng con mà ngợi khen, cảm tạ Mẹ không khi ngừng. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa thiện chí của chúng con. 

 

Xướng: Lạy Mẹ nhân lành, chớ gì từng người trong gia đình  

chúng con, được chết để làm chứng lòng tin yêu chân 

thành đối với Trái Tim Mę. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa lời nguyện ước của chúng con.  

 

Xướng: Gia đình chúng con chắc cũng nhiều lần sai lỗi, bất  

trung, làm Mẹ phải buồn phiền cay đắng, nhưng đó chỉ là 

tính yếu hèn của lũ con thơ dại, đáng Mẹ rộng tình tha thứ 

hết, chứ đừng bao giờ Mẹ từ bỏ gia đình chúng con, vì xa 

Mẹ một giây, là đau đớn như muôn ngàn ngày cách biệt. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa lòng hiếu thảo của gia đình chúng  

con. 
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 KINH MÂN CÔI 

Thứ Tư – NĂM SỰ MỪNG 

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho 

được sống lại thật về phần linh hồn. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho 

được ái mộ những sự trên trời. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy 

xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy 

xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 
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• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. 

Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ 

trên nước Thiên đàng. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

 CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn . . . và các 

linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 

Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy 

thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, 

nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, 

cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con 

cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Ðức 

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, xin ban cho linh hồn … và các linh 

hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa 

xin cứu lấy linh hồn XX và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được 

nghỉ yên.  Amen. 
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 KINH TÔN VƯƠNG 

YÊN ỦI TRÁI TIM MẸ 

 

Chung: Lạy Mẹ nhân lành, gia đình chúng con đã hạnh phúc lắm 

rồi, vì Mẹ là sự vui sướng mọi phần tử gia đình. Chúng con biết 

rằng: Ở đời không gì khổ sở cho con cái bằng mồ côi cha mẹ. 

Vậy mà sao, lạy Mẹ, còn muôn gia đình có thể ăn ngon ngủ yên 

được, khi họ còn mồ côi Mẹ là Mẹ hiền từ, quyền phép trên hết 

các người Mẹ, là Mẹ thương yêu họ, hơn muôn vàn tình ái thế 

gian hợp lại.  

Xướng: Biết bao gia đình ngoại giáo chưa biết Mẹ mà yêu, chưa  

biết tên Mẹ mà gọi, chưa biết mặt Mẹ mà xem, chưa biết 

quyền phép Mẹ mà kêu xin trông cậy.  

Đáp:  Xin Mẹ soi sáng cho những gia đình mồ côi ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình Công giáo còn thiếu ảnh Trái Tim Mẹ,  

hoặc vì thờ ơ lãnh đạm hoặc sợ người ta chê cười.  

Đáp:  Xin Mẹ thay dạ đổi lòng những gia đình ấy.  

 

Xướng: Biết bao gia đình cũng bằng lòng cho ảnh Trái Tim Mẹ  

chiếm một chỗ trong cửa nhà, nhưng lại tội lỗi bê tha, làm 

Mẹ buồn phiền đau đớn.  

Đáp:  Xin Mẹ thứ tha cho những gia đình tệ bạc ấy.  

 

Xướng: Biết bao gia đình Công giáo không hiểu sao họ có thể  

nghỉ ngơi vui sống được khi chưa đọc kinh lần hạt, hoặc 

làm đôi việc tôn kính Mẹ.  

Đáp:  Xin Mẹ cải thiện những gia đình khô khan ấy.  
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Xướng: Biết bao gia đình vô thần phản đối sự tôn kính ảnh Mẹ,  

vào hùa với ma quỉ mà dễ duôi những đặc ân Mẹ, khinh 

chế uy quyền Mẹ và hất hủi tình thương Mẹ.  

Đáp: Xin Mẹ thứ tha cho những gia đình phạm thượng ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình còn thờ ơ, hay không muốn suy tôn  

Mẹ là Nữ Vương gia đình mình, coi như là việc không 

quan trọng bằng làm ăn nuôi xác.  

Đáp:  Xin Mẹ soi trí mở lòng cho họ nhận biết sự thiệt thòi 

đáng tiếc ấy.  
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 KINH MÂN CÔI 

Thứ Năm – NĂM SỰ SÁNG 

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông 

Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy 

xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu 

gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin 

Mừng. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy 

xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 
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• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con . . .  

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta 

hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

 

 CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn . . . và các 

linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 

Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 

 KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy 

thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, 

nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, 

cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con 

cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Ðức 

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, xin ban cho linh hồn … và các linh 

hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa 

xin cứu lấy linh hồn XX và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được 

nghỉ yên.  Amen. 
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 KINH TÔN VƯƠNG 

 

XIN MẸ YÊN ỦI CÁC GIA ĐÌNH ĐAU KHỔ HỒN XÁC 

 

 

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình, thời chinh chiến này đã làm 

cho Mẹ xót xa tơi bời vì thấy đoàn con hằng ngày chịu biết bao 

cảnh khổ diễn ra luôn mãi. 

 

Xướng: Biết bao gia đình đang sum họp vui vầy. Bỗng nhà tan  

cửa nát mất của mất người. 

Đáp:  Xin Mẹ yên ủi những gia đình ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình ăn không ngon ngủ không yên, ngày  

đêm xao xuyến lo phiền, rồi một hôm đành bỏ nhà không 

vườn trống, con thơ cháu dại bế bồng nhau đi. 

Đáp:  Xin Mẹ nâng đỡ những gia đình ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình tản cư sang miền xa đất lạ, bao giờ lại  

được trở về nhà xưa quê cũ. 

Đáp:  Xin Mẹ phấn khởi các gia đình ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình không có cơm ăn áo mặc, đêm ngày  

giãi gió nằm sương, không ai cho trọ nhờ. 

Đáp:  Xin Mẹ cứu khổ các gia đình đáng thương ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình hiện đang ngậm ngùi than khóc, vì có  

người nhà bị bắt làm tù binh trong những nơi rừng thiên 

nước độc, hoặc những trại tập trung nguy hiểm. 

Đáp:  Xin Mẹ giải phóng những nạn nhân oan khổ đáng  

thương ấy. 
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Xướng: Biết bao gia đình hiền lành đạo đức, bị những điều oan  

ức bất công mà không biết kêu ai chứng minh cho tấm 

lòng vô tội. 

Đáp:  Xin Mẹ giải oan cho những gia đình chân thật ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình vì thời loạn ly mà chồng Nam vợ Bắc,  

lâu ngày xa vắng tin hơi, chẵng hay có còn bền tình xưa 

nghĩa cũ. 

Đáp:  Xin Mẹ duy trì mối tình xa biệt ấy. 
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  KINH MÂN CÔI 

 

Thứ Sáu – NĂM SỰ THƯƠNG 

 

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. 

Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin 

cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin 

cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy 

xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. 

• Lạy Cha chúng con . . .  
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• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh 

Giá. Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá 

Chúa. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

 CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn . . . và các 

linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 

Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy 

thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, 

nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, 

cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con 

cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Ðức 

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, xin ban cho linh hồn … và các linh 

hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa 

xin cứu lấy linh hồn XX và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được 

nghỉ yên.  Amen. 
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 KINH TÔN VƯƠNG 

NHỜ ĐỨC MẸ ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA 

Chung: Lạy Nữ Vương Gia đình, Trái Tim Mẹ đã bao lần tan 

nát, vì thấy nhiều gia đình ăn ở tệ bạc với Chúa, khinh dễ giới răn 

Chúa. 

 

Xướng: Biết bao gia đình còn thờ ma cúng quỷ, bao nhiêu Giáo  

hữu tân tòng còn tin, kiêng dối dá, hoặc vì thời thế, mà 

lạnh nhạt xiêu ngã đức tin. 

Đáp:  Xin Mẹ cứu vớt các gia đình ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình vô thần luôn miệng dể duỗi xúc phạm  

đến tên cực trọng Chúa, không muốn Chúa làm Vua gia 

đình. 

Đáp:  Xin Mẹ cải tạo các gia đình ấy. 

Xướng: Than ôi, đang khi xã hội vô thần không muốn nhận  

Chúa, Chúa tìm vào các gia đình, thì nhiều gia đình lại hất 

hủi Chúa, Chúa buồn phiền không tả xiết. 

Đáp:  Xin Mẹ giác ngộ các gia đình ấy. 

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình vô thần tình nguyện theo ma quỉ,  

ma quỉ được ở lại đó đêm ngày, còn Chúa buồn bã đứng 

sân nhìn vào, hoặc đi ngang cửa ngõ, mà tủi lòng ngao 

ngán, không ai ra rước Chúa. 

Đáp:  Xin Mẹ thức tỉnh các gia đình ấy. 

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình vô thần xua đuổi Chúa, Chúa  

tìm đường chạy trốn như trốn vua dữ ngày xưa. 

Đáp:  Xin Mẹ ngăn ngừa tội ác các gia đình ấy. 

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình cũng bằng lòng cho Chúa ở  

chung một nhà, nhưng cách xử đãi bất trung, lại như dao 

đâm Chúa, Chúa ngậm đắng nuốt cay, mà không biết thở 
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than tâm sự với ai, vì ai trong gia đình cũng lạnh tình với 

Chúa. 

Đáp:  Xin Mẹ cải tạo các gia đình ấy. 

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình không muốn Chúa ở chung nữa,  

Chúa lủi thủi ra đi với tay ơn phúc còn đầy, với Trái Tim 

tình thương còn nặng. 

Đáp:  Xin Mẹ cầu ơn tha thứ cho các gia đình ấy. 

Xướng: Than ôi, thật đã nên đúng như lời Chúa thở than thảm  

thiết với chị dòng Bê-ni-nha xưa rằng: Giá có con vật nào 

phải đau đớn thì người đời lại thương nó hơn thương Cha. 

Cái khổ của Chúa là yêu đời mà không được đời yêu lại. 

Đáp:  Xin Mẹ an ủi Chúa thay các gia đình bội bạc ấy. 

Xướng: Biết bao gia đình sai lỗi đức công bình bác ái, xiêu ngã  

về phái thượng chất vô thần. 

Đáp:  Xin Mẹ sáng soi lương tâm lầm lạc các gia đình ấy. 

Xướng: Biết bao gia đình ham mê việc xác mà biếng nhác việc  

hồn, ít khi đọc kinh xem lễ, hoặc xưng tội, rước lễ như 

luật truyền. 

Đáp:  Xin Mẹ cải thiện các gia đình ấy. 

Xướng: Biết bao gia đình đã tan, mất tình thân ái, khiến cảnh  

sống gia đình nặng nề khó thở. 

Đáp:  Xin Mẹ đem phúc yên vui cần thiết đến các gia đình 

ấy. 

 

Chung: Lạy Mẹ nhân lành, xin vì Thánh Tâm Chúa là Vua sự 

hòa bình, hãy làm cho các gia đình thuộc khu xóm chúng con, 

thuộc xứ sở chúng con tha thiết yêu nhau, đoàn kết chặt chẽ chân 

thành dưới Áo từ bi Mẹ, tha thứ cho nhau những điều khuyết 

điểm hàng ngày, để chúng con chuyên lo làm lành lánh dữ, yên 

ủi Thánh Tâm Chúa đang đau khổ vì tội lỗi, nhiều gia đình trên 

khắp thế gian.   
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  KINH MÂN CÔI 

 

Thứ Bảy – NĂM SỰ VUI 

 

 

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu 

thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy 

xin cho được lòng yêu người. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. 

Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền 

Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

• Lạy Cha chúng con . . .  
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• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong 

Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . . 

 

 CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn . . . và các 

linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 

Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy 

thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, 

nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, 

cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con 

cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Ðức 

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, xin ban cho linh hồn … và các linh 

hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa 

xin cứu lấy linh hồn XX và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được 

nghỉ yên.  Amen. 
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 KINH TÔN VƯƠNG  

TUNG HÔ NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH 

 

Chung: Lạy Mẹ nhân lành, gia đình chúng con đã hạnh phúc lắm 

rồi, vì Mẹ là sự vui sướng mọi phần tử gia đình. Chúng con biết 

rằng: Ở đời không gì khổ sở cho con cái bằng mồ côi cha mẹ. 

Vậy mà sao, Lạy Mẹ, còn muôn gia đình có thể ăn ngon ngủ yên 

được, khi họ còn mồ côi Mẹ là Mẹ hiền từ, quyền phép trên hết 

các người Mẹ, là Mẹ thương yêu họ, hơn muôn vàn tình ái thế 

gian hợp lại. 

 

Xướng: Biết bao gia đình ngoại giáo chưa biết Mẹ mà yêu, chưa  

biết tên Mẹ mà gọi, chưa biết mặt Mẹ mà xem, chưa biết 

quyền phép Mẹ mà kêu xin trông cậy.  

Đáp:  Xin Mẹ soi sáng cho những gia đình mồ côi ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình Công giáo còn thiếu ảnh Trái Tim Mẹ,  

hoặc vì thờ ơ lãnh đạm hoặc sợ người ta chê cười.  

Đáp:  Xin Mẹ thay dạ đổi lòng những gia đình ấy.  

 

Xướng: Biết bao gia đình cũng bằng lòng cho ảnh Trái Tim Mẹ  

chiếm một chỗ trong cửa nhà, nhưng lại tội lỗi bê tha, làm 

Mẹ buồn phiền đau đớn.  

Đáp:  Xin Mẹ thứ tha cho những gia đình tệ bạc ấy.  

 

Xướng: Biết bao gia đình Công giáo không hiểu sao họ có thể  

nghỉ ngơi vui sống được khi chưa đọc kinh lần hạt, hoặc 

làm đôi việc tôn kính Mẹ.  

Đáp:  Xin Mẹ cải thiện những gia đình khô khan ấy.  
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Xướng: Biết bao gia đình vô thần phản đối sự tôn kính ảnh Mẹ,  

vào hùa với ma quỉ mà dễ duôi những đặc ân Mẹ, khinh 

chế uy quyền Mẹ và hất hủi tình thương Mẹ.  

Đáp:  Xin Mẹ thứ tha cho những gia đình phạm thượng ấy. 

 

Xướng: Biết bao gia đình còn thờ ơ, hay không muốn suy tôn  

Mẹ là Nữ Vương gia đình mình, coi như là việc không 

quan trọng bằng làm ăn nuôi xác.  

Đáp:  Xin Mẹ soi trí mở lòng cho họ nhận biết sự thiệt thòi 

đáng tiếc ấy. 
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  KINH MÂN CÔI 

 

Chủ Nhật – NĂM SỰ MỪNG 

 

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho 

được sống lại thật về phần linh hồn. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho 

được ái mộ những sự trên trời. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy 

xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy 

xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

• Lạy Cha chúng con . . .  
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• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. 

Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ 

trên nước Thiên Đàng. 

• Lạy Cha chúng con . . .  

• Kính Mừng Maria . . . .Thánh Maria  . . . (10 kinh) 

• Sáng Danh Đức Chúa Cha . . . 

• Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. . .  

 

 

 CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn . . . và các 

linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 

Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy 

thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, 

nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, 

cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con 

cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Ðức 

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, xin ban cho linh hồn … và các linh 

hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa 
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xin cứu lấy linh hồn XX và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được 

nghỉ yên.  Amen. 

 

 KINH TÔN VƯƠNG  

SÓNG THÁC DƯỚI BÓNG MẸ 

 

Chung: Lạy Nữ Vương Gia đình, còn gì vui thích cho chúng con 

bằng quây quần dưới mắt Mẹ, mà đọc kinh cầu nguyện, lam làm, 

ăn, uống, nghỉ ngơi, và khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ, tóm 

lại chu toàn nhiệm vụ hằng ngày. 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, lũ trẻ nhỏ nô chơi, cha sinh mẹ  

dưỡng, ông già bà cả dọn mình về đời sau.  

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa gia đình chúng con. 

 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, đôi tân hôn đem nhau về, vui sống  

ái ân, ước mong suốt đời trọn nghĩa phu thê, trên thuận 

dưới hòa. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa cuộc đời phu xướng phụ tùy.  

 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, người nhà chúng con, mỗi khi đau  

yếu bệnh tật, vẫn đủ sức hy sinh, vì có Mẹ ở bên săn sóc.  

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa sự đau khổ hồn xác chúng con. 

 

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, bệnh nhân thuộc gia đình này, thở  

hơi cuối cùng, để trở về với Mẹ, và cùng dưới sự chở che 

của Mẹ, Chúa Giêsu đến gặp gỡ linh hồn. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa giờ chết, giờ phán xét của chúng  

con.  
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Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, chúng con khuya sớm nguyện cầu  

cho người nhà chúng con, đang trầm luân luyện ngục.  

Đáp:  Xin Mẹ cứu giúp các linh hồn đau khổ.  

 

Xướng: Lạy Mẹ, này nhà cửa, này giường chiếu, mọi đồ dùng,  

mọi sự vật thuộc gia đình này, chớ gì trở nên lưỡi hết, hợp 

với chúng con mà ngợi khen, cảm tạ Mẹ không ngừng. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa thiện chí của chúng con. 

 

Xướng: Lạy Mẹ nhân lành, chớ gì từng người trong gia đình  

chúng con, được chết để làm chứng lòng tin yêu chân 

thành đối với Trái Tim Mę.  

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa lời nguyện ước của chúng con.  

 

Xướng: Gia đình chúng con chắc cũng nhiều lần sai lỗi, bất  

trung, làm Mẹ phải buồn phiền cay đắng, nhưng đó chỉ là 

tính yếu hèn của lũ con thơ dại, đáng Mẹ rộng tình tha thứ 

hết, chứ đừng bao giờ Mẹ từ bỏ gia đình chúng con, vì xa 

Mẹ một giây, là đau đớn như muôn ngàn ngày cách biệt. 

Đáp:  Xin Mẹ thánh hóa lòng hiếu thảo của gia đình chúng  

con. 
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PHẦN 2 
 

 KINH NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH 

 KINH THÁNH FAUSTINA 

 KINH THÁNH GIUSE 

 NGHE và CHIA SẺ LỜI CHÚA 

 CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT (nếu có) 

 HÁT KẾT THÚC  

 KINH TRÔNG CẬY 

 BAN PHÉP LÀNH CỦA CHÚA (nếu 

có LM) 
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 KINH TÔN NHẬN MẸ LÀM NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH 

 

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria, là gương mẫu các 

gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ, gia đình 

chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự 

sống, sự chết, xin mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này! 

 

Xướng: Gia đình con cơ hàn tân khổ. 

Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con 

X:  Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày dùng đủ. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con xin cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo  

hiếu, vợ chồng thương nhau. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi 

vui tươi. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi có ai qua đời, bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui 

lòng chịu khó. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn 

thay dạ đổi lòng. 
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Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn  

coi sóc. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng 

thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giừ gìn trong sạch. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân  

ái. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

X:  Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng 

ơn Chúa đến cùng. 

Đáp:  Xin Mẹ thống trị gia đình con. 

Xướng: Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công  

bằng. 

Đáp:  Cho con giữ trọn lời nguyền. 

Xướng: Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô. 

Đáp:  Cho con giữ trọn lời nguyền. 

X:  Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét. 

Đáp:  Cho con giữ trọn lời nguyền. 

X:  Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima. 

Đáp:  Cho con giữ trọn lời nguyền. 

X:  Gia đình con xin nguyền không theo thuyết cộng sản vô 

thần. 

Đáp:  Cho con giữ trọn lời nguyền. 

X:  Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình 

này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành. 

Đáp:  Cho con giữ trọn lời nguyền. 

 

 KINH NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH 
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Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui 

buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con 

biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình 

chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, 

chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, 

mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. 

Amen. 

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

đình chúng con, mỗi người một tâm sự, một tình yêu đang 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 khen ngợi Mẹ, đền 

tạ Mẹ, 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, xin Mẹ ban 

phép lành và coi sóc gia đình chúng con/ qua một đêm ngày 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 họp mặt với Mẹ trên Thiên đàng. Amen. 

 

 

 KINH THÁNH FAUSTINA 

 

Lạy Thánh nữ Faustina, Ngài là quà tặng của Thiên Chúa ban 

cho loài người chúng con, cũng là món quà đất nước Balan dâng 

tặng cho toàn thể Hội Thánh. Xin cho chúng con nhận ra Lòng 

Thương xót thẳm sâu của Thiên Chúa; giúp chúng con cảm 

nghiệm và sống Lòng Thương Xót Chúa giữa anh chị em chúng 

con.  

Xin cho sứ điệp ánh sáng và hy vọng của Thánh nữ được lan 

toả khắp Thế giới; thúc đẩy tội nhân hoán cải, xoa dịu những hận 

thù và oán ghét, giúp cho mọi người và mọi quốc gia mở lòng 

thực thi tình huynh đệ. 
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Hôm nay, cùng với Thánh nữ, chúng con chiêm ngắm dung 

mạo của Đức Kitô Phục Sinh, xin giúp chúng con có được tâm 

tình cầu nguyện đầy tin tưởng phó thác như Thánh nữ, để với 

niềm cậy trông kiên vững, chúng con thưa lên: Lạy Chúa Giêsu, 

con tín thác vào Chúa, Amen. 

 

 KINH THÁNH GIUSE 

 

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 hay 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 thế 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 
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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. 

 

 NGHE VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA 

 

 HÁT KẾT THÚC 

 

 KINH 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 sự dữ Amen. 

Lạy rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. 

Thương xót chúng con. 

Lạy trái tim cực thánh cực tịnh rất Thánh Đức Bà Maria. 

Cầu cho chúng con. 

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời 

đồng trinh. 

Cầu cho chúng con. 

Nữ Vương Ban sự bình yên. 

Cầu cho chúng con. 

Lạy Mẹ Fatima. 

Cầu cho chúng con. 

Lạy các Thánh Tử vì đạo nước Việt Nam. 

Cầu cho chúng con. 

 

 LINH MỤC BAN PHÉP LÀNH CỦA CHÚA (nếu có) 

 

- HẾT -  

(Xin Chúa chúc lành cho cả nhà một đêm an lành!) 


