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+ Làm Dấu Thánh Giá  

1. Kinh Đức 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 

Đức 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 rầy 

chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần 

lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công 

nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. 

Amen. 

2. Kinh Ăn Năn Tội 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã 

dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, 

mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo 

buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con 

dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, 

cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

3. Kinh Lạy Cha 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha 

cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như 

trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha 

nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin 

chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho 

khỏi sự dữ. Amen. 
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4. Kinh Kính Mừng  

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có 

phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có 

tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 

5. Kinh Tin Kính 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên 

trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa 

Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần 

mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn 

đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, 

chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ 

chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc 

vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng 

có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi 

tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. 

Amen. 

6. Lần Hạt  

(Tháng 8 kính Trái Tim Đức Bà: Thứ 3, 5, 7 đọc 3 Kinh Kính Mừng 

và Kinh cầu Trái Tim Đức Bà) 

- 3 Kinh Kính Mừng 

- Kinh cầu Trái Tim Rất Thánh Đức Bà 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

– Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 
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– Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

– Chúa Kitô nhận lời chúng con. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

– Thương xót chúng con. 

( Ba câu sau cũng thưa như vậy) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Trái tim Rất Thánh Đức Bà chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền. 

– Cầu cho chúng con. 

(Các câu sau cũng thưa như vậy). 

Trái tim Rất Thánh Đức Bà đầy ơn phúc. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa xứng đáng cho Đức Chúa 

Trời Ba Ngôi ngự. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là như hòm chứa Đấng Cứu Thế. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng đẹp lòng Đức Chúa Trời. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa cả sáng. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng mến Đức Chúa Trời cho trọn. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà rất khiêm nhường. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà đã phải đóng đanh trên cây Thánh 

giá làm một cùng Đức Chúa Giêsu. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay thương xót mọi người. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay yên ủi kẻ âu lo. 
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Trái Tim Rất Thánh Đức Bà cầu bầu cho kẻ có tội và phù hộ 

cho kẻ lành. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Chúa bầu cho Hội thánh và là 

mẹ kẻ có đạo. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay làm cho kẻ mong sinh thì được 

cậy trông. 

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Nữ Vương các thánh Thiên thần 

và các Thánh Nam Nữ. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

– Chúa tha tội chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

– Chúa nhận lời chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

– Chúa thương xót chúng con 

Lạy Trái Tim Rất thánh rất đáng mến Đức Bà Maria Mẹ Chúa 

Trời, xin cầu cho chúng con. 

– Để lòng chúng con được sốt sáng nóng nảy mến Chúa như 

Đức Mẹ vậy. 

Lời nguyện 

Chúng con lạy ơn Chúa lòng lành vô cùng, Đức Chúa Giêsu là 

Con Chúa cùng là Con Rất Thánh Đức Bà có lòng thương chúng 

con thể nào, thì Chúa cũng đã làm cho Rất Thánh Đức Bà được 

lòng thương chúng con cũng thể ấy; nhân vì sự ấy chúng con 

xin Chúa ban ơn cho kẻ có lòng sốt sáng tôn kính Trái Tim cực 

thanh cực sạch Rất Thánh Đức Bà, được hợp một ý một lòng 

cùng Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng 

Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng 

cùng. Amen 
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7. Lời Nguyện Trong Cơn Đại Dịch 

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. 

8. Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh 

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con 

cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay 

cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thày con, mở lòng 

cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng 

Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho 

đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức 

thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, 
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giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin 

cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức 

Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng 

cùng. Amen. 

9. Kinh Trước Khi Xét Mình 

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được 

biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, 

hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công 

nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, 

cùng dốc lòng chừa thật. Amen. 

10. Kinh Hãy Nhớ 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ 

xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ 

xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân 

vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình 

xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ 

đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con, là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là 

Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng 

thương mà nhận lời con cùng. Amen. 

11. Kinh Phó Dâng 

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

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. 

12. 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 
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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 đêm nay {tối thì đọc: 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 hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn 

như vậy. Amen. 

13. Đọc Tin Mừng (ngày hôm sau) 

(Thinh lặng giây lát) 

14. 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. 

15. Các Lời Nguyện Vắn Tắt 

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 

– Thương xót chúng con. 

+ Lạy Trái Tim cực thanh 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. 

+ Lạy ông thánh Phanxicô Xavie 

– Cầu cho chúng con. 

+ Lạy bà thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 

– Cầu cho chúng con. 

+ Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

– Cầu cho chúng con. 

+ Lạy ông thánh Rôcô 

– Cầu cho chúng con khỏi ôn dịch. 
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16. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận 

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, cùng 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 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, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và 

được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho 

khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúa đã phán dạy rằng: Con hãy xin 

thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương 

đến các linh hồn ở luyện ngục, xin Chúa nghe lời con cầu xin 

kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con; xin 

Chúa 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. 

17. Hát kết 

X - Con dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con 

yên hàn trong đêm nay. 

Đ - Con dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con 

yên hàn trong đêm nay. 

X - Chúa đã cứu con Chúa ơi, cứu con như lời Chúa hứa 

Đ - Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay. 

X - Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa 

Thánh Thần muôn kiếp. 

Đ - Con dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con 

yên hàn trong đêm nay. 

+ Làm Dấu Thánh Giá  

   Kết thúc 


