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LỜI NGỎ 

Kính thưa quý cha cùng toàn thể quý ông bà          

và anh chi ̣em. 

Chúng ta đang sống trong môṭ thời đaị với sự tiến bộ vượt 

bâc̣ về mặt khoa học, kỹ thuật, điện toán, nhưng dường 

như lại tụt hậu về mặt tinh thần, luân lý và đạo đức. Điều đó 

có thể làm cho con người bi ̣rơi vào cuôc̣ khủng hoảng đức 

tin và dần đánh mất đi cảm thức về tôn giáo.  

Trước thực traṇg đó, để giữ vững, sống và thông truyền đức 

tin cho người khác, chúng ta được mời goị tiếp hoc̣ hỏi và 

đào sâu hơn nền tảng đức tin Kitô giáo, tức là đi vào tương 

quan gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, nhằm “khơi dậy nơi 

mỗi chúng ta khát vọng tuyên xưng đức tin trong sự toàn vẹn 

và với một niềm xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và 

hy vọng.”1 Nhờ đó, hành trình đức tin của chúng ta được 

khởi sắc và không ngừng trổ sinh hoa trái.  

Dựa theo chủ đề muc̣ vu ̣2017 của Hôị Đồng Giám Muc̣ 

Viêṭ Nam: “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống 

hôn nhân” và chủ đề năm thánh mừng 85 năm thành lâp̣ 

giáo phâṇ: “Hãy ra chô ̃nước sâu” (Lc 5,4). Ban giáo lý đã 

soaṇ ‘Tài Liêụ Hoc̣ Giáo Lý Mùa Chay 2017' cho toàn 

giáo phâṇ. 

Tâp̣ tài liêụ này gồm 3 phần: 

 Phần A: Câu Hỏi Thưa 

I. Hôn Nhân trong chương trình của Thiên Chúa. 

II. Bí tích Thống Hối.  

III. Năm thánh 85 năm thành lâp̣ giáo phâṇ Thanh Hóa. 

Phần B: Kinh Thánh (Lc 5,1-11; Mt 28,16-20; Rm 10,9-18) 

Phần C: Kinh Nguyêṇ. 
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Ước mong tâp̣ tài liêụ nhỏ này có thể giúp ích cho moị 

người trong viêc̣ tìm hiểu và đào sâu giáo lý, ngõ hầu 

ngày môṭ tiến gần hơn tới sự trưởng thành đức tin. 

Dù đã rất cố gắng, nhưng chắc hẳn không thể tránh được 

những sai lỗi, kính xin quý cha và moị người thông cảm 

và góp ý cho chúng con. 

Chúng con xin chân thành cám ơn. nguyêṇ xin Thiên 

Chúa củng cố đức tin và đổ tràn tình yêu của Ngài trong 

tâm hồn mỗi người chúng ta.  
 

Thanh hóa, ngày 03 tháng 02 năm 2017. 

T/M. Ủy ban Giáo lý giáo phâṇ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN KẾ 

           Trưởng Ban 
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A. CÂU HỎI THƯA 
 

I. HÔN NHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA 

THIÊN CHÚA2 

(Thiếu Nhi không hoc̣ phần này). 
 

1. H. Hôn nhân là gì? 

T. Hôn nhân là giao ước ký kết giữa một người nam 

và một người nữ, với đầy đủ tự do ưng thuận và ý 

thức trách nhiệm để trở thành vợ chồng. 

2. H. Hôn nhân có những mục đích nào? 

T. Có 2 mục đích này:  

- Một là yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. 

- Hai là cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh 

sản và giáo dục con cái. 

3. H. Hôn nhân Công Giáo là gì? 

T. Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp hai 

người tín hữu, một nam một nữ thành vợ chồng 

trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cùng ban ơn 

giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của mình. 

4. H. Hôn nhân Công Giáo có những đặc tính nào? 

T. Có 2 đặc tính này: 

- Một là đơn nhất, nghĩa là một vợ một chồng. 
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- Hai là bất khả phân ly, nghĩa là trung thành 

yêu thương nhau trọn đời. 

5. H. Bí tích Hôn Nhân đem lại ơn ích nào cho đôi 

vợ chồng? 

T. Bí tích Hôn Nhân ban ơn giúp đôi vợ chồng yêu 

thương nhau, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh; 

kiện toàn tình yêu tự nhiên, củng cố sự hiệp nhất bất 

khả phân ly và thánh hóa họ trong đời sống siêu nhiên. 

6. H. Để bí tích Hôn Nhân thành sự phải có những 

điều kiện nào? 

T. Phải có 4 điều kiện này: 

- Một là một nam một nữ đã được rửa tội. 

- Hai là có tự do kết hôn, không bị ép buộc, cũng 

không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hay luật Hội Thánh. 

- Ba là phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn. 

- Bốn là được cử hành theo nghi thức của Hội 

Thánh. 

7. H. Ngăn trở hôn nhân là gì ? 

T. Ngăn trở hôn nhân là những hoàn cảnh hoặc 

trường hợp làm cho cuộc hôn nhân không thành sự 

hoặc bất hợp pháp. 
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8. H. Có những ngăn trở nào làm cho hôn nhân 

không thành sự? 

T. Có 12 ngăn trở này: 

- Một là chưa đủ tuổi kết hôn. 

- Hai là bất lực, không thể sinh hoạt vợ chồng. 

- Ba là còn bị ràng buộc bởi hôn nhân trước. 

- Bốn là khác tôn giáo. 

- Năm là chức thánh. 

- Sáu là khấn dòng. 

- Bảy là bắt cóc. 

- Tám là tội mưu sát phối ngẫu. 

- Chín là có họ máu. 

- Mười là có họ kết bạn. 

- Mười một là công hạnh. 

- Mười hai là pháp tộc. 

9. H – Khi quyết định tiến đến hôn nhân, đôi bạn 

cần phải làm những thủ tục nào? 

T. Đôi bạn cần trình với cha xứ để làm những viêc̣ này: 

- Một là làm tờ khai hôn phối. 

- Hai là được hướng dẫn về Giáo lý hôn nhân. 

- Ba là rao hôn phối. 

- Bốn là quyết định ngày cử hành hôn lễ. 
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10. H - Tình yêu vợ chồng có những đặc tính nào? 

T. Có bốn đặc tính này: 

- Một là kết hợp nên một. 

- Hai là trao hiến trọn vẹn. 

- Ba là chung thủy suốt đời. 

- Bốn là đón nhận con cái. 

11. H – Khuôn mẫu của tình yêu vợ chồng là gì? 

T. Khuôn mẫu của tình yêu vợ chồng là sự kết hợp 

giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. 

12. H – Sự khiết tịnh trong đời sống hôn nhân là gì? 

T. Là biết làm chủ giới tính của mình, nhờ đó vợ 

chồng ăn ở với nhau một cách tiết độ và chung thủy 

với nhau trọn đời. 

13. H – Có những tội nào xúc phạm đến phẩm giá 

hôn nhân? 

T. Có những tội này:  

- Môṭ là ngoại tình. 

- Hai là ly dị.  

- Ba là đa phu. 

- Bốn là đa thê. 

- Năm là loạn luân. 
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- Sáu là đồng tính luyến ái. 

- Bảy là tự do sống chung như vợ chồng. 

14. H – Hội Thánh có thái độ nào đối với những 

đôi vợ chồng đã ly dị và tái hôn? 

T. Trung thành với lời dạy của Đức Kitô, Hội Thánh 

không chấp nhận việc ly dị và cũng không công nhận 

hôn nhân mới là thành sự. 

15. H – Tại sao gia đình Kitô hữu được gọi là Hội 

Thánh tại gia? 

T. Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia, vì 

được tham dự vào sự sống và sứ mạng của Hội Thánh. 

16. H – Gia đình Kitô hữu tham dự vào sự sống 

của Hội Thánh như thế nào? 

T. Cũng như Hội Thánh, gia đình Kitô hữu được mời 

gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba 

Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu độ. 

17. H - Gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng 

của Hội Thánh như thế nào? 

T. Gia đình Kitô hữu được mời gọi trở nên một cộng 

đồng tin và loan báo Tin Mừng, đối thoại với Thiên 

Chúa và phục vụ con người. 

 

 



 
10 

18. H – Sinh sản có trách nhiệm nghĩa là gì? 

T. Là khi sinh con, cha mẹ phải lo nuôi dưỡng, giáo 

dục, để chúng nên người. Bởi vậy vợ chồng cần suy 

xét cẩn thận để có quyết định đúng đắn và phù hợp 

trong việc sinh con. 

19. H – Vì sao phải sinh con có trách nhiệm? 

T. Vì sinh con có trách nhiệm vừa thi hành đúng ý 

định của Thiên Chúa, vừa đáp ứng đòi hỏi của tình 

yêu vợ chồng, để đem lại lợi ích cho gia đình, xã hội 

và Hội Thánh. 

20. H – Cách thức ngừa thai nhân tạo là gì? 

T. Là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản ra vô hiệu 

hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay 

không thể đạt kết quả. Người công giáo không được 

sử dụng cách này. 

21. H – Việc phá thai có phải là tội không? 

T. Phá thai là tội rất nặng vì đây là hành vi hủy diệt 

sự sống. 
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II. BÍ TÍCH THỐNG HỐI3 
 

22. H - Bí tích Thống Hối là gì? 

T. Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta 

phạm từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội về sau, cùng 

giao hòa ta với Chúa và Hội Thánh. 

23. H - Chúa Giêsu đã lập bí tích Thống Hối khi nào? 

T. Chúa Giêsu đã lập bí tích Thống Hối vào chiều 

ngày phục sinh, khi hiện đến cùng các Tông đồ và 

nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha 

tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai 

thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23). 

24. H – Bí tích Thống Hối có những yếu tố chính 

yếu nào? 

T. Có 2 yếu tố chińh yếu này: 

- Môṭ là hành vi của người sám hối. 

- Hai là lời xá giải của linh muc̣. 

25. H - Muốn lãnh nhận bí tích Thống Hối ta phải 

làm gì? 

T. Ta phải làm bốn việc này: 

- Một là xét mình. 

- Hai là ăn năn dốc lòng chừa. 

- Ba là xưng tội. 

- Bốn là đền tội. 
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26. H - Xét mình là gì? 

T. Xét mình là thành tâm nhớ lại các tội đã phạm từ lần 

xưng tội sau hết cho đến bây giờ, mỗi tội phạm mấy 

lần và những trường hợp làm cho tội ra nặng hơn. 

27. H - Ăn năn dốc lòng chừa là gì? 

T. Ăn năn dốc lòng chừa là thật lòng thống hối vì đã 

phạm tội mất lòng Chúa và quyết tâm chừa cải. 

28. H - Xưng tội là gì? 

T. Xưng tội là thành tâm thú nhận với linh mục đại 

diện Chúa Kitô, các tội mình đã phạm. 

29. H - Phải xưng tội thế nào? 

T. Hội Thánh buộc phải xưng cách thành thật rõ ràng 

tất cả các tội trọng chưa xưng, và khuyên xưng các 

tội nhẹ để sống đẹp lòng Chúa hơn. 

30. H - Đền tội là gì? 

T. Đền tội là làm việc cha giải tội chỉ định để tạ lỗi 

cùng Thiên Chúa, và đền bù, sửa lại những thiệt hại 

do tội lỗi gây ra. 

31. H - Ngoài việc xưng tội, còn có những hình 

thức sám hối nào? 

T. Ngoài việc xưng tội, Hội Thánh còn nhấn mạnh 

đến ba hình thức sám hối này là: ăn chay, cầu 

nguyện và làm phúc bố thí. 
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32. H - Quyền tha tội của Hội Thánh nhắc ta nhớ 

điều gì? 

T. Nhắc ta nhớ Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã 

ban cho những phương thế thích hợp để ta được ơn 

tha tội. Vì vậy, ta phải luôn vững tin đến với lòng 

thương xót ấy. 

33. H - Những ai trong Hội Thánh có quyền tha tội? 

T. Các giám mục và những linh mục được quyền giải 

tội đều có thể tha thứ các tội lỗi nhân danh Thiên 

Chúa Ba Ngôi. 

34. H – Giám muc̣ và linh muc̣ có buôc̣ phải giữ bí 

mâṭ tòa giải tôị không? 

T. Các ngài buôc̣ phải giữ “ấn tiń tòa giải tôị”, nghiã 

là phải giữ bí mâṭ tuyêṭ đối về những gi ̀người ta đã 

xưng trong tòa giải tôị. 

35. H - Bí tích Thống Hối ban những ơn ích thiêng 

liêng nào? 

T. Bí tích Thống Hối ban cho ta những ơn này: 

- Một là tha tội để giao hòa ta với Thiên Chúa và 

Hội Thánh. 

- Hai là tha hình phạt muôn đời do các tội trọng 

đã gây ra và tha một phần các hình phạt tạm. 

- Ba là ban sự bình an và gia tăng sức mạnh 

cho cuộc chiến đấu thiêng liêng của người Kitô hữu. 
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36. H - Bí tích Thống Hối có cần thiết không? 

T. Cần thiết, vì bí tích này tha thứ tội lỗi là sự dữ 

nặng nề nhất xúc phạm đến Thiên Chúa, làm tổn 

thương phẩm giá con người và phá vỡ sự an bình 

thiêng liêng của Hội Thánh. 

37. H - Những ai cần lãnh nhận bí tích Thống 

Hối? 

T. Những người đã phạm tội trọng thì cần lãnh nhận 

bí tích Thống Hối; còn ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh bí 

tích này thì được nhiều ơn ích thiêng liêng. 
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III. NĂM THÁNH 85 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN 
 

a. Tìm Hiểu Về Năm Thánh 
 

38.  H - Năm thánh là gì?4 

T. Là năm Hôị Thánh Công Giáo cử hành để kêu goị 

các tiń hữu tićh cực sống đức tin qua viêc̣ hoán cải, 

hòa giải, sám hối, đền tôị để được Thiên Chúa tha 

thứ tôị lỗi và ban ân sủng. 

39. H - Năm thánh có nguồn gốc từ đâu?5 

T. Năm thánh có nguồn gốc trong Cựu Ước, được 

tiếp tục trong lịch sử Hội Thánh (x. Lv 25,1-28).  

40. H – Hôị Thánh đã cử hành năm thánh đầu tiên 

vào năm nào? 

T. Hội Thánh đã cử hành năm thánh đầu tiên vào 

năm 1300. 

41. H – Khởi đầu năm thánh được cử hành thế 

nào? 

T. Cứ 100 năm Hội Thánh lại cử hành năm thánh 

một lần. Nhưng dần dần về sau, thời hạn được rút 

bớt xuống chỉ còn 50 năm, 33 năm và sau cùng là 25 

năm. 

 

http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/01-h---nam-thanh-la-gi-3747.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/01-h---nam-thanh-la-gi-3747.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/01-h---nam-thanh-la-gi-3747.html
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42. H – Ngoài thời gian cử hành theo quy định, 

Hôị Thánh có cử hành năm thánh nào khác 

nữa không?7 

T. Ngoài thời gian cử hành theo điṇh kỳ, Đức Giáo 

hoàng cũng ban quyền tổ chức những năm thánh 

ngoaị thường, để mừng kińh môṭ biến cố hay mầu 

nhiêṃ troṇg đaị. 

43. H - Năm thánh được cử hành với những ý 

nghĩa nào?8 

T. Năm thánh được cử hành với 3 ý nghĩa chính yếu này: 

- Một là năm xin ơn tha thứ. 

- Hai là năm sám hối và canh tân. 

- Ba là năm hòa giải. 

44. H - Ân xá là gì? 

T. Ân xá việc tha thứ những hình phạt tạm đáng chịu 

vì những tội chúng ta đã phạm, dù những tội này đã 

được tha thứ.  

45. H – Hình phaṭ taṃ là gì?9 

T. Là hâụ quả ta đáng chiụ do các tội nhẹ gây ra, dù 

đã được tha nhờ bi ́tićh Thống Hối, song ta còn phải 

làm viêc̣ đền tôị cho cân xứng ở đời này, hay đời sau 

trong luyện ngục, trước khi được hưởng hạnh phúc 

bên Chúa. 
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46. H - Có mấy loại ân xá? 

T. Có 2 loại ân xá: 

- Một là Đại xá, tha tất cả các hình phạt. 

- Hai là Tiểu xá, tha một phần các hình phạt. 

47. H - Muốn lãnh nhận ân xá năm thánh cần phải 

có tâm tình nào? 

T. Cần phải có những tâm tiǹh này: 

- Một là có ý hướng quay về với Thiên Chúa. 

- Hai là có đời sống đức tin sâu đậm qua việc 

lãnh nhận bí tích Thống Hối và bí tích Thánh Thể. 

- Ba là có ý chí canh tân đời sống và dứt khoát 

với tội lỗi. 

- Bốn là thể hiện đức tin qua những việc bác ái. 

- Năm là sống hiệp thông với Hội Thánh qua 

việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. 

- Sáu là làm một số việc Hội Thánh dạy như: 

viếng nhà thờ, đọc một số kinh hay làm một số việc 

hãm mình. 

48. H - Muốn lãnh nhận ân xá, phải giữ những 

điều kiện nào? 

T. Cần phải giữ 3 điều kiện này: 

- Một là xưng tội rước lễ. 
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- Hai là cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. 

- Ba là đi hành hương đến một nơi thánh đã 

được chỉ định. 

49. H- Ta phải cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng 

như thế nào? 

T. Là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, 

hay một kinh nào tùy lòng đạo đức mỗi người. Khi 

viếng nhà thờ để lãnh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy 

Cha, một kinh Tin Kính. 

50. H - Hành hương là gì?10 

T. Là hành trình của người tiń hữu rời khỏi nơi mình 

đang ở, đi đến một nơi thánh, hay một nơi đã được 

giáo quyền chỉ định để tỏ lòng sùng kińh, cầu 

nguyêṇ, làm viêc̣ đền tôị hoăc̣ xin ơn hay ta ̣ơn. 

51. H - Hành hương năm thánh có ý nghĩa gì? 

T. Có 2 ý nghĩa chính yếu này:  

- Một là giúp ta nhận lãnh ân xá, đền bù những 

hình phạt do tội gây ra, hoặc chỉ ân xá cho các linh 

hồn nơi luyện nguc̣.  

- Hai là nhờ ơn Chúa, chúng ta can đảm từ bỏ 

con người cũ, nỗ lực canh tân đời sống đức tin, hân 

hoan tiến bước trên đường trọn lành. 
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b. Tìm Hiểu Về Giáo Phâṇ Thanh Hóa11 
 

52. H – Cha Đắc-Lộ (Alexandre de Rhodes) đã 

đến Thanh Hóa khi nào? 

T. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1627, cha Đắc-Lộ đã 

đặt chân lên Cửa Bạng, thuôc̣ làng Do Xuyên, xã Hải 

Thanh, huyêṇ Tiñh Gia, tin̉h Thanh Hóa, giáp với 

giáo xứ Ba Làng ngày nay. 

53. H – Biến cố cha Đắc-Lộ đặt chân lên Cửa 

Bạng - Thanh Hóa có ý nghĩa gì? 

T. Biến cố này nói lên sự quan phòng nhiệm mầu 

của Thiên Chúa, đánh dấu một thời điểm lịch sử 

quan trọng của Hội Thánh Việt Nam nói chung, và 

giáo phận Thanh Hóa nói riêng. Đây là sự khởi đầu 

một công trình mới của Thiên Chúa trên quê hương 

Đất Việt. 

54. H – Việc loan báo Tin Mừng tại Cửa Bạng của 

cha Đắc-Lộ đã đem lại kết quả nào? 

T. Ngay trong lần loan báo Tin Mừng đầu tiên của 

cha Đắc-Lộ, đã có 32 người dân nơi đây xin học và 

gia nhập đạo. Qua dòng thời gian, ánh sáng Tin 

Mừng đã lan tỏa ra khắp Miền Bắc Việt. 

55. H – Giáo phận Thanh Hóa được thành lập 

ngày tháng năm nào? 

T. Giáo phận Thanh Hóa được thành lâp̣ vào ngày 7 

tháng 5 năm 1932, dưới thời Đức Giáo hoàng Pi-ô XI. 
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56. H – Đức Giám mục tiên khởi của giáo phận 

Thanh Hóa là ai? 

T. Là Đức Giám muc̣ Lu-Y-Đờ-Cô-Măng-Hành (Luis 

de Cooman Hanh), ngài được bổ nhiệm làm đại diện 

Tông Tòa giáo phận Thanh Hóa ngày 21 tháng 6 

năm 1932. 

57. H – Trong số 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam, 

giáo phận Thanh Hóa có bao nhiêu vị? 

T. Giáo phận Thanh Hóa có 5 vị:  

- Môṭ là cha thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh. 

- Hai là cha thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm. 

- Ba là cha thánh Phao-lô Nguyễn Ngân. 

- Bốn là cha thánh Gio-an Đoàn Viết Đạt. 

- Năm là thánh nữ A-nê Lê Thị Thành. 

58. H - Trải qua 85 năm phát triển, hiện nay giáo 

phận Thanh Hóa có bao nhiêu giáo hạt, giáo xứ 

và giáo dân?  

T. Hiêṇ nay giáo phận Thanh Hóa có: 7 giáo hạt; 74 

giáo xứ và 144.827 giáo dân.12 

59. H – Hiêṇ nay giáo phận Thanh Hóa có bao 

nhiêu linh mục, phó tế, tu si,̃ chủng sinh và ứng 

sinh? 

T. Có 113 linh mục; 6 phó tế, 560 tu si,̃ 124 chủng 

sinh và 68 ứng sinh.  

http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-4-nam-thanh-long-thuong-xot-duoc-khai-mac-va-ket-thuc-vao-ngay-nao-5816.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-4-nam-thanh-long-thuong-xot-duoc-khai-mac-va-ket-thuc-vao-ngay-nao-5816.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-4-nam-thanh-long-thuong-xot-duoc-khai-mac-va-ket-thuc-vao-ngay-nao-5816.html
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60. H - Năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo 

phâṇ Thanh Hóa được khai mạc và kết thúc vào 

thời gian nào? 

T.  Được khai mạc vào ngày 4 tháng 1 năm 2017, và 

sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2017, nhằm 

ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 

61. H - Để sống năm thánh giáo phận cách tốt 

đẹp ta cần phải làm gì? 

T.  Ta cần phải làm hai điều này: 

- Một là siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất 

là bí tích Thánh Thể và Thống Hối, nhờ đó cảm 

nghiệm được tiǹh thương của Chúa, mà sống đáp 

đền cho cân xứng. 

- Hai là tích cực tham gia các sinh hoạt mục vụ, 

lấy lời nói và cuộc sống làm phương thế loan báo Tin 

Mừng. 

62. H - Trong năm thánh giáo phâṇ, ta có thể 

hành hương ở những điạ điểm nào? 

T. Ta có thể hành hương ở những điạ điểm này: 

- Một là nơi các nhà thờ giáo hạt: Chính Tòa, Ba Làng, 

Hữu Lễ, Thái Yên, Kẻ Bền, Tam Tổng và Ngọc Đỉnh. 

- Hai là các đền thánh: Phao-lô Lê Bảo Tiṇh và 

Gio-an Đaṭ (gx. Trinh Hà); Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm 

http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-4-nam-thanh-long-thuong-xot-duoc-khai-mac-va-ket-thuc-vao-ngay-nao-5816.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-4-nam-thanh-long-thuong-xot-duoc-khai-mac-va-ket-thuc-vao-ngay-nao-5816.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-4-nam-thanh-long-thuong-xot-duoc-khai-mac-va-ket-thuc-vao-ngay-nao-5816.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-7-de-song-nam-thanh-tot-dep-cung-la-de-phat-huy-mat-tich-cuc-va-giam-thieu-mat-tieu-cuc-chung-ta-can-lam-gi-5819.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-7-de-song-nam-thanh-tot-dep-cung-la-de-phat-huy-mat-tich-cuc-va-giam-thieu-mat-tieu-cuc-chung-ta-can-lam-gi-5819.html
http://50nam.giaophanxuanloc.net/giao-ly-nam-thanh/cau-7-de-song-nam-thanh-tot-dep-cung-la-de-phat-huy-mat-tich-cuc-va-giam-thieu-mat-tieu-cuc-chung-ta-can-lam-gi-5819.html
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(gx. Kẻ bền); Phao-lô Nguyễn Ngân (gx. Yên khánh); 

A-nê Lê Thi ̣Thành (gx. Đức Tâm). 

- Ba là nhà nguyện chính của Hội Dòng Mến 

Thánh Giá Thanh Hóa. 

63. H – Chủ đề của năm thánh 85 năm thành lập 

giáo phâṇ Thanh Hóa là gì? 

T. Là: “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4). 

64. H –“Hãy ra chỗ nước sâu” có ý nhắc ta điều gì? 

T. Nhắc ta nhớ laị lêṇh truyền của Chúa Giêsu về 

trách nhiêṃ truyền giáo của mỗi người. Đồng thời, 

mời gọi ta can đảm đi ra để đến với những người 

nghèo khổ, đau yếu về thể xác và tinh thần. 

65. H – Truyền giáo là gì? 

T. Truyền giáo là giới thiệu về niềm tin, tình yêu và 

niềm hy vọng của Hội Thánh vào Thiên Chúa Ba 

Ngôi, là Đấng tạo dựng, yêu thương và cứu độ muôn 

người. 

66. H – Sứ vu ̣truyền giáo bắt nguồn từ đâu? 

T. Bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Khởi từ ý định 

cứu đô ̣ của Chúa Cha, do Chúa Con thực hiêṇ và 

Chúa Thánh Thần hoàn tất. 
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67. H – Mục đích của truyền giáo là gì? 

T. Mục đích tối hậu của truyền giáo là làm cho loài 

người được tham dự, hiệp thông trong tình yêu giữa 

Ba Ngôi Thiên Chúa, và làm cho Tin Mừng Chúa Kitô 

thấm nhập vào mọi chiều kích của cuộc sống. 

68. H – Đối tượng truyền giáo là những ai? 

T. Trước hết, là những người nghèo hèn, bé moṇ, 

người chưa nhâṇ biết Chúa, sau nữa là những 

người đã tin vào Thiên Chúa, nhưng chưa hiêp̣ 

thông troṇ veṇ với Hôị Thánh; và cả những tiń hữu 

đang sống trong tôị lỗi, lầm lac̣. 

69. H – Những ai có bổn phâṇ truyền giáo? 

T. Mọi Kitô hữu đều có bổn phận truyền giáo, vi ̀đó là 

lêṇh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ 

phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ 

tạo” (Mc 16,15). 

70. H - Gia đình Kitô hữu tham gia việc truyền 

giáo thế nào? 

T. Gia đình Kitô hữu cùng chia sẻ trách nhiêṃ truyền 

giáo bằng đời sống gương mẫu, yêu thương và phục 

vụ, bằng những lời nói an ủi, khích lệ và bằng chính 

thái độ ân cần giúp đỡ và niềm nở với mọi người. 
 

 

 

 



 
24 

B: KINH THÁNH13 
 

1. Đức Giê-su Kêu Goị Bốn Môn Đê ̣Đầu Tiên (Lc 5,1-11).  

a. (Lc 5,1-7) 

1Môṭ hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-

xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để 

nghe Lời Thiên Chúa. 2Người thấy hai chiếc thuyền 

đâụ doc̣ bờ hồ, còn những người đánh cá thi ̀đã ra 

khỏi thuyền và đang giăṭ lưới. 3Đức Giê-su xuống 

môṭ chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và 

Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ môṭ chút. Rồi 

Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng 

daỵ đám đông. 4Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: 

“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. 5Ông Si-

môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm 

mà không bắt được gi ̀cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi 

sẽ thả lưới”. 6Ho ̣ đã làm như vâỵ, và bắt được rất 

nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7Ho ̣làm hiêụ 

cho các baṇ chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. 

Những người này tới, và ho ̣ đã đổ lên được hai 

thuyền đầy cá đến gần chim̀.  

b. (Lc 5,8-11) 

8Thấy vâỵ, ông Si-môn Phê-rô sấp măṭ dưới chân 

Đức Giê-su và nói: “Laỵ Chúa, xin tránh xa con, vi ̀

con là kẻ tôị lỗi!”. 9Quả vâỵ, thấy mẻ cá vừa bắt 

được, ông Si-môn và tất cả những người có măṭ ở 
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đó với ông đều kinh ngac̣. 10Cả hai người con ông 

Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, baṇ chài với ông 

Si-môn cũng kinh ngac̣ như vâỵ. Bấy giờ, Đức Giê-

su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là 

người thu phuc̣ người ta”. 11Thế là ho ̣ đưa thuyền 

vào bờ, rồi bỏ hết moị sự mà theo Người. 
 

2. Đức Giêsu Hiêṇ Ra Taị Ga-li-lê Và Sai Môn Đê ̣

Đi Đến Với Muôn Dân (Mt 28,16-20). 

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn 

núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi 

thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại 

hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: 

"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới 

đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở 

thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ 

tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và 

đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế". 

 

3. Lòng Tin Có Là Nhờ Nghe, Còn Nghe Thì Dựa 

Vào Lời Đức Kitô (Rm 10,9-18). 

9Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và 

lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống 

lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10Quả thế, có 

tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có 

xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 11Kinh 
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Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất 

vọng. 12Như vậy, không có sự khác biệt giữa người 

Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một 

Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu 

cầu Người. 13Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức 

Chúa sẽ được cứu thoát. 

14Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? 

Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao 

mà nghe, nếu không có ai rao giảng? 15Làm sao mà 

rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: 

Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin 

mừng! 16Nhưng không phải mọi người đều đã vâng 

theo Tin Mừng; chính ngôn sứ I-sai-a đã nói: Lạy 

Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? 17Ấy 

vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là 

nghe công bố lời Đức Ki-tô. 

18Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được 

nghe giảng? Có chứ! Tiếng các ngài đã dội khắp 

hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 
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C: KINH NGUYỆN14 

(Thiếu Nhi hoc̣ 1 trong 3 kinh cầu) 
 

1. DẤU THÁNH GIÁ 

- Dấu Đơn: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. 

- Dấu Kép: Lạy Chúa chúng con, vì dấu  Thánh 

giá, xin chữa  chúng con cho khỏi  kẻ thù. Nhân 

danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

2. KINH TRUYỀN TIN 

X. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin 

cho Rất Thánh Đức Bà Maria. 

Đ. Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức 

Chúa Thánh Thần. 

          Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 

Đ. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. 

Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. 

Đ. Và ở cùng chúng con. 



 
28 

Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho 

chúng con. 

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 

Lời nguyện : Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn 

xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời 

Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô, là 

Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn 

Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá cho 

chúng con ngày sau, khi sống lại được lên nơi vinh 

hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng 

con. Amen. 

 

3. KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG 

- Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Allêluia. 

- Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Allêluia. 

- Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. 

Allêluia. 

- Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia. 

- Lạy Nữ Đồng trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. 

Allêluia. 

- Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia. 
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Lời nguyện : Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ 

được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là 

Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì 

Đức Nữ đồng trinh Maria là Thánh Mẫu Người, 

nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ 

hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là 

Chúa chúng con. Amen. 

 

4. 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. 
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5. KINH SẤP MÌNH 

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con 

tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, 

hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. 

Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt 

con và nhận lời con nguyện. 

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ 

cao rao những lời ngợi khen Chúa. 
 

6. KINH SÁNG DANH 

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. Amen. 

 

7. KINH THỜ LẠY 

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước 

mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là 

đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã 

dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin 

dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở 

trong tay Chúa. Amen. 
 

8. KINH ĐỘI ƠN 

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa 

đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và 
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cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn 

lấy con làm con Hội thánh nữa. Amen. 
 

9. KINH TIN 

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là 

Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức 

Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống 

thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho 

thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh 

dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông 

minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội 

thánh. Amen. 

10. KINH CẬY 

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp 

Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ 

đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên 

đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời 

đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng 

đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 

 

11. KINH KÍNH MẾN 

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên 

hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô 

cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như 

mình con vậy. Amen. 
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12. 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 hằng 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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 đinh trên cây Thánh giá, chết và 

táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong 
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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. 

 

15. KINH THÚ NHẬN 

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng 

anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời 

nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi 

tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Rất Thánh 

Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, 

các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa 

Thiên Chúa, Chúa chúng ta.  

 

16. 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. 
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17. KINH PHÙ HỘ 

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép 

tắc vô cùng đã thương để chúng con đến sớm mai 

này, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con 

trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa 

sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn 

lành theo ý Chúa ; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, 

là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và 

Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.  

 

18. KINH SÁNG SOI 

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc 

phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi 

kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn 

thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. 

 

19. 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 qủy. Đức 

Thánh Thiên Thần là Thầy con mở lòng cho con biết 

được 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 qủy dữ cám dỗ 

được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn 

nguyện cho con thông minh sáng láng giữ mười sự 
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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. 

 

20. 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 Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng 

Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà 

thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé 

mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi 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. 

 

21. KINH LẠY THÁNH MẪU 

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ. Mẹ thông 

ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, 

cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. 

Amen. 

22. 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 
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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 đêm nay được mọi sự 

lành (tối thì đọc : 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 thế nào, thì 

con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa 

cùng cám ơn như vậy. Amen.  

 

23. KINH TRÔNG CẬY 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, 

xin chớ chê chớ bỏ lời 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.  

 

24. 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. 
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25. 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 Ðức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà 

Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy 

lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống 

dưới chân Ðức Mẹ là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ 

đồng trinh, xin Ðức 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. 
 

26. 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.  
 

27. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN 

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn 

- Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và 

kińh mến Người trên hết mọi sự. 

- Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. 

- Thứ ba: Giữ ngày chủ nhật. 
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- Thứ bốn: Thảo kińh cha mẹ. 

- Thứ năm: Chớ giết người. 

- Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. 

- Thứ bảy: Chớ lấy của người. 

- Thứ tám: Chớ làm chứng dối. 

- Thứ chiń: Chớ muốn vợ chồng người. 

- Thứ mười: Chớ tham của người. 

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ : trước kińh 

mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự ; sau lại yêu 

người như mình ta vậy. Amen. 

 

28. KINH NĂM ĐIỀU RĂN 
 

Hội Thánh có năm điều răn  

- Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa 

Nhật cùng các ngày lễ buộc; 

- Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần; 

- Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa 

Phục sinh; 

- Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày 

Hội Thánh buộc; 

- Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội 

Thánh, tùy theo khả năng của mình. 
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29. KINH PHÉP BÍ TÍCH 
 

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích 

- Thứ nhất: Là phép Rửa Tội. 

- Thứ hai: Là phép Thêm Sức. 

- Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa. 

- Thứ bốn: Là phép Giải Tội. 

- Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh. 

- Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh. 

- Thứ bảy: Là phép Hôn Phối. 

 

30. KINH MƯỜI BỐN MỐI 

Thương người có mười bốn mối 

Thương xác bảy mối:  

- Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn. 

- Thứ hai: Cho kẻ khát uống. 

- Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc. 

- Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. 

- Thứ năm: Cho khách đỗ nhà. 

- Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi. 

- Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết. 
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Thương linh hồn bảy mối : 

- Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người. 

- Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội. 

- Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. 

- Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội. 

- Thứ năm: Tha kẻ dể ta. 

- Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta. 

- Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 

 

31. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI 

Cải tội bảy mối có bảy đức  

- Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. 

- Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện. 

- Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục. 

- Thứ bốn: Hãy nhiṇ, chớ hờn giâṇ. 

- Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống. 

- Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét. 

- Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ 

làm biếng.  
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32. KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI 

Phúc thật tám mối  

- Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, 

vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. 

- Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng 

sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậỵ 

- Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng 

sẽ được yên ủi vậy. 

- Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy 

là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy. 

- Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc 

thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vâỵ. 

- Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, 

vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. 

- Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là 

phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa 

Trời vậy. 

- Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc 

thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. 
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LẦN HẠT MÂN CÔI 
 

1. NĂM SỰ VUI 

Thứ Nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức 

Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. 

Ta hãy xin cho được lòng yêu người. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi 

hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu 

trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu 

lụy. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa 

Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ 

nghĩa cùng Chúa luôn. 

 

2. 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. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh 

đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng 

lòng. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

Ta hay xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 
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Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh 

giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân 

Chúa. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên 

cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào 

Thánh giá Chúa. 

 

3. NĂM SỰ MỪNG 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta 

hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy 

xin cho được ái mộ những sự trên trời. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa 

Thánh Thần. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên 

trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

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. 

 

4. 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 Thiên Chúa. 
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Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại 

tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được noi gương Đức 

Mẹ mà vững tin vào Chúa. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu đi rao giảng 

Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được 

tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh 

nhận Bí tích Giao hòa. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên 

núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích 

Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự 

Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người. 
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KINH CẦU CHỊU NẠN 
 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Ki-tô nghe cho chúng con. 

- Chúa Ki-tô nhận lời chúng con. 

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

- Thương xót chúng con. 

(Câu nào 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. 

Chúa Giê-su thương hết người thế. 

Chúa Giê-su xuống thế làm người. 

Chúa Giê-su ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ. 

Chúa Giê-su ba năm giảng dạy nước Giu-dêu. 

Chúa Giê-su cứu kẻ liêṭ kẻ khốn. 

Chúa Giê-su cho thánh La-da-rô chết bốn ngày sống lại. 

Chúa Giê-su để Giu-đa làm mối cho quân dữ bắt. 

Chúa Giê-su quân Giu-dêu ra rước mừng hát. 

Chúa Giê-su thương thành Giê-ru-sa-lem chảy nước mắt ra. 

Chúa Giê-su rửa chân cho các đầy tớ. 
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Chúa Giê-su truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh 

hồn chúng con. 

Chúa Giê-su vào Vườn Giêṭ-si-ma-ni mà nguyện 

cùng Đức Chúa Cha. 

Chúa Giê-su lo buồn vi ̀thương hết người thế. 

Chúa Giê-su mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. 

Chúa Giê-su ra rước quân dữ phó miǹh cho nó. 

Chúa Giê-su cho quân ấy buôc̣ trói mình. 

Chúa Giê-su các đầy tớ bỏ trốn ra hết. 

Chúa Giê-su Thánh Phê-rô một đêm chối ba lần. 

Chúa Giê-su soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc. 

Chúa Giê-su chịu vả trước măṭ thiên ha.̣ 

Chúa Giê-su chịu bỏ vạ cáo gian. 

Chúa Giê-su thầy cả Giu-dêu mắng rằng đáng phải giết. 

Chúa Giê-su thâu đêm chịu những khốn naṇ. 

Chúa Giê-su quân dữ nôp̣ cho quan Phi-la-tô đối xét. 

Chúa Giê-su Philatô nôp̣ cho vua Hê-rô-đê. 

Chúa Giê-su Hê-rô-đê chê rằng dại dôṭ. 

Chúa Giê-su quân Giu-dêu ghét hơn thằng dữ là Ba-ra-ba. 

Chúa Giê-su chịu đòn đánh nát cả và mình. 

Chúa Giê-su chịu những gai nhọn thâu vào đầu. 

Chúa Giê-su quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ. 

Chúa Giê-su Phi-la-tô đem ra cho dân thấy mà 

thương. 

Chúa Giê-su quân Giu-dêu kêu xin đóng đanh gác 

Thánh giá. 

Chúa Giê-su Phi-la-tô phó cho quân dữ đem đi giết. 
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Chúa Giê-su chiụ vác Thánh giá nặng lắm. 

Chúa Giê-su chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá. 

Chúa Giê-su chịu naṇ cùng hai kẻ gian dữ. 

Chúa Giê-su xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm 

khốn mình. 

Chúa Giê-su chịu các quan lấy hết áo chia nhau. 

Chúa Giê-su còn trên Thánh giá chịu thiên ha ̣nhạo cười. 

Chúa Giê-su tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng. 

Chúa Giê-su lối Đức Mẹ cho ông thánh Gio-an. 

Chúa Giê-su phó ông thánh Gio-an cho Đức Me. 

Chúa Giê-su nửa ngày cất sáng măṭ trời tối hết thiên ha.̣ 

Chúa Giê-su than thở cùng Đức Chúa Cha. 

Chúa Giê-su phán rằng: Khát nước. 

Chúa Giê-su phán rằng: Đã đoaṇ, ấy là hết viêc̣ 

chuôc̣ tôị cho thiên ha.̣ 

Chúa Giê-su rằng: Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha. 

Chúa Giê-su chảy hết máu miǹh ra. 

Chúa Giê-su chịu chết vì tội thiên hạ. 

Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh. 

Chúa Giê-su thiên sầu điạ thảm. 

Chúa Giê-su quan tướng quân xưng ra là Con Đức 

Chúa Trời. 

Chúa Giê-su quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra. 

Chúa Giê-su đầy tớ táng trong hang đá. 

Chúa Giê-su ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên. 

Chúa Giê-su sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. 

Chúa Giê-su cho Thánh Tô-ma xem năm dấu mình. 
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Chúa Giê-su truyền cho Thánh Phê-rô cai Hội 

Thánh. 

Chúa Giê-su phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo. 

Chúa Giê-su trước mặt thiên ha ̣lên trời. 

Chúa Giê-su hết đời lại xuống phán xét. 

Chúa Giê-su hằng có lòng lành. 

- Tha tội chúng con. 

Kẻo gặp sự tai, sự dữ. 

- Chúa Giê-su chữa chúng con. 

(Câu nào cũng thưa như vậy). 

Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su. 

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ. 

Kẻo chối đạo Đức Chúa Giê-su. 

Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giê-

su chuộc cho. 

Chúng con là kẻ có tội. 

- Cầu Chúa Giê-su nghe chúng con. 

(Câu nào cũng thưa như vậy). 

Chúa Giê-su cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ. 

Chúa Giê-su cho chúng con kính mến trên hết moị sự. 

Chúa Giê-su cho chúng con câỵ trông vi ̀đã chuôc̣ tôị 

chúng con. 

Chúa Giê-su mở lòng thiên ha ̣kińh thờ cho nên.  

Chúa Giê-su cho các nước tin đạo cho bền càng 

ngày càng thịnh. 

Chúa Giê-su cho linh hồn chúng con khi mong lìa 
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xác khỏi tay ma quỷ. 

Chúa Giê-su cho chúng con được phâṇ phúc ở trên trời. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Tha tội chúng con. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Nghe chúng con. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Thương xót chúng con.  

Lời Nguyện: 

Chúng con là vật mọn, sấp mình xuống thờ lạy Đức 

Chúa Giê-su cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến 

những sự thương khó Đức Chúa Giê-su, xưa chịu ba 

mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết 

đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su 

cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn, 

thì trời u ám, đất chuyển động, đã vỡ ra như thương 

Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà 

chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha 

đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy 

Cha thương dường ấy, chẳng có thể cầm nước mắt 

chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa 

Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa 

Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đanh, chịu chết 

làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-

su mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con. 

Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; 
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lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy 

Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su. 

Amen. 

 

KINH CẦU ĐỨC BÀ 
 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Ki-tô nghe cho chúng con. 

- Chúa Ki-tô nhận lời chúng con. 

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

- Thương xót chúng con.  

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

- Thương xót chúng con. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

- Thương xót chúng con.  

Ba Ngôi cũng là môṭ Đức Chúa Trời. 

- Thương xót chúng con.  

Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a. 

- Cầu cho chúng con. 

(câu nào cũng thưa như vâỵ) 

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. 
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Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 

Đức Mẹ Chúa Ki-tô. 

Đức Me ̣Hôị Thánh. 

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 

Đức Mẹ cực thanh cực tiṇh. 

Đức Mẹ cực tinh cực sac̣h. 

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. 

Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ. 

Đức Mẹ rất đáng yêu mến. 

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. 

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. 

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. 

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế. 

Đức Nữ cực khôn cực ngoan. 

Đức Nữ rất đáng kính chuộng. 

Đức Nữ rất đáng ngợi khen. 

Đức Nữ có tài có phép. 

Đức Nữ có lòng khoan nhân. 

Đức Nữ trung tín thật thà. 

Đức Bà là gương nhân đức. 

Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. 

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. 

Đức Bà là Đấng trọng thiêng. 

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng. 

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng. 

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. 
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Đức Bà như lâu đài Đa-vit́ vậy. 

Đức Bà như tháp ngà báu vậy. 

Đức Bà như đền vàng vậy. 

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. 

Đức Bà là cửa Thiên Đàng. 

Đức Bà như sao mai sáng vậy. 

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. 

Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. 

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. 

Đức Bà phù hộ các giáo hữu. 

Nữ Vương các Thánh Thiên Thần. 

Nữ Vương các Thánh Tổ Tông. 

Nữ Vương các Thánh Tiên Tri. 

Nữ Vương các Thánh Tông Đồ. 

Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo. 

Nữ Vương các Thánh Hiển tu. 

Nữ Vương các Thánh đồng trinh. 

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ. 

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông. 

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời. 

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. 

Nữ Vương ban sự Bình yên. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa tha tội chúng con. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa nhận lời chúng con. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 
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- Chúa thương xót chúng con.  

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho 

chúng con. 

- Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.  

Lời Nguyện:  

Chúng con laỵ ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, 

chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con; 

Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con 

mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa 

Giê-su xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại 

liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người 

ta; Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi! 

khoan thay! nhân thay! chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn 

chúng con; Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi 

chúng con; Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết 

Thiên Thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn 

ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như 

ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy; Xin Đức Mẹ 

dẫn đường cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu 

chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ 

cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng, 

xem thấy mặt Đức Chúa Giê-su cùng mặt Đức Mẹ, 

được chịu muôn muôn sự phúc, gồm hết moị sự tốt 

lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen. 
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KINH CẦU THÁNH GIU-SE 
 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Ki-tô nghe cho chúng con. 

- Chúa Ki-tô nhận lời chúng con. 

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

- Thương xót chúng con.  

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

- Thương xót chúng con.  

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

- Thương xót chúng con.  

Ba Ngôi cũng là môṭ Đức Chúa Trời. 

- Thương xót Chúng con.   

Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a. 

- Cầu cho chúng con. 

(Câu nào cũng thưa như vậy) 

Ông Thánh Giu-se. 

Ông Thánh Giu-se là dòng dõi sang trọng vua Đa-vít. 

Ông Thánh Giu-se là đấng sáng láng trên hết các 

Thánh Tổ Tông. 

Ông Thánh Giu-se là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. 

Ông Thánh Giu-se là Đấng đồng trinh giữ gìn Đức Nữ 
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Đồng Trinh. 

Ông Thánh Giu-se là cha nuôi Con Đức Chúa Trời. 

Ông Thánh Giu-se hằng lo lắng che chở Đức Chúa 

Giê-su liên. 

Ông Thánh Giu-se làm đầu Thánh gia. 

Ông Thánh Giu-se troṇ tốt troṇ lành. 

Ông Thánh Giu-se cực thanh cực tịnh. 

Ông Thánh Giu-se cực khôn cực ngoan. 

Ông Thánh Giu-se là Đấng kiên tâm maṇh mẽ moị đàng. 

Ông Thánh Giu-se hay vâng lời chịu lụy cho troṇ. 

Ông Thánh Giu-se là Đấng ngay chińh tâṇ trung. 

Ông Thánh Giu-se là gương nhân đức nhịn nhục. 

Ông Thánh Giu-se yêu chuộng nhân đức khó khăn. 

Ông Thánh Giu-se là gương tốt lành cho các kẻ làm 

thợ phải soi. 

Ông Thánh Giu-se là mẫu mực sáng láng về cách ăn 

nết ở trong nhà. 

Ông Thánh Giu-se giǹ giữ các kẻ đồng trinh. 

Ông Thánh Giu-se là như côṭ tru ̣cho moị nhà được vững. 

Ông Thánh Giu-se yên ủi kẻ gian nan khốn khó. 

Ông Thánh Giu-se làm cho kẻ bêṇh tâṭ được câỵ trông. 

Ông Thánh Giu-se là quan thầy phù hô ̣kẻ mong sinh thì. 

Ông Thánh Giu-se các ma quỷ kinh khiếp. 

Ông Thánh Giu-se là Đấng bảo hô ̣cả và Hội Thánh. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa tha tội chúng con. 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa nhận lời chúng con. 
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Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa thương xót chúng con. 

Chúa đã đặt ông thánh Giu-se làm chủ nhà Chúa. 

- Cùng cai quản gia nghiệp Chúa. 

Lời Nguyện 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giê-su bởi lòng thương 

vô cùng đã choṇ lấy ông thánh Giu-se làm baṇ cùng 

Rất Thánh Đức Me.̣ Chúng con kińh chuôṇg ông 

thánh Giu-se là quan thầy phù hô ̣ cho chúng con ở 

dưới đất, thi ̀xin Chúa ban cho chúng con được đáng 

ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở 

trên Trời. Amen. 
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