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Chương Trình Đền Tạ 

Thánh Tâm Chúa Giêsu Tại Các Gia Đình 

 

Lời nói đầu 

Hỡi các linh hồn kính mến Thánh Tâm! 

Giờ đây trong các nhà chầu (nhà tạm) trên khắp thế giới, cũng như 

xưa trong Vườn Cây Dầu, Thánh Tâm Chúa đang thốt ra những tiếng 

kêu thảm não: “Linh hồn Thầy lo buồn đến nỗi chết.” 

Ta không khỏi ngậm ngùi nhìn thấy những thảm trạng làm cho 

Thánh Tâm Chúa lo buồn. 

Ta phải nhận mình chưa chịu lại gần Thánh Tâm để giũ sạch tội lỗi; 

chưa biết đem những nỗi lo âu dốc đổ vào Thánh Tâm; chưa nồng 

nàn cháy lửa kính mến Chúa chí ái. 

Ta phải cám cảnh khi thấy nhiều gia đình phải ngậm sầu nuốt lệ vì 

sự an vui không ngự trị trong nhà mình. Phải chẳng vì họ không biết 

kêu cầu Thánh Tâm? Phải chẳng vì Thánh Tâm chưa làm Vua nhà 

họ? 

Nhất là không khỏi ngậm ngùi khi thấy kẻ dữ thù ghét Thánh Tâm. 

Chúng dùng mọi mưu chước thâm độc, chúng mượn cả lực lượng 

của Satan để trục xuất Thánh Tâm ra khỏi xã hội, chúng quyết vô 

đạo hóa thế giới để rồi phá huỷ đến tận gốc những đền thờ linh động 

của Thánh Tâm, tức là các gia đình. 

Cám cảnh và ngậm ngùi cho Thánh Tâm là điều tốt, vì như thế ta đã 

làm được một việc mà Chúa đang khao khát: “Cha đi tìm kẻ tri ân 

chia sầu cùng Cha.” Nhưng tìm phương thế phá những nỗi niềm cho 

Chúa lại là điều cấp bách hơn nhất trong lúc này. 

Giờ đền tạ Thánh Tâm trong các gia đình đây không ngoài mục đích 

đóng góp tiếng kêu gọi nhân loại trở về cùng Thánh Tâm, an ủi 

Thánh Tâm. Ngoài ra, nó còn có cao vọng được góp lời với con cái 

bốn phương dâng lên Chúa Giêsu một giờ đền tạ: đền tạ tội lỗi cá 

nhân, tội lỗi gia đình, tội lỗi xã hội.  
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Khai Mạc (đứng) 

 

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. 

 

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần:  

1. Cầu xin chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. 

Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trao rồi cho đáng ngôi 

thánh đường. 

ĐK. Nguyện xin Chúa ngôi Ba Đoái nghe lời con thiết tha Tình 

thương mến ấp ủ con ngày đêm Nhuận thăm xác hồn tràng lan ơn 

thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Nguồi thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt 

tim con tình yêu lai láng. Cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 

 

Kinh Tin 

Lạy Chúa con, 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 

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. 

 

Kinh Cậy 

Lạy Chúa con, 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. 
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Kinh Mến 

Lạy Chúa con, 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. 

 

Kinh Ăn Năn Tội 

Lạy Chúa con, 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 lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội 

cho xứng. Amen. 

 

50 Kinh Mân Côi Mùa Thương (ngồi) 

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 hãy xin cho 

được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác 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 đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 

 

Sau mỗi chục kinh, hát hoặc đọc Câu Than Fatima 

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi 

xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những 

linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.   
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Kinh Lạy Nữ Vương 

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

vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách 

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

Bà thương. 

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

con. Đến sau khỏi đày, 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. 

 

Đọc Phúc Âm về Thánh Tâm, Thánh Thể, Tình Yêu….  

 

Chia sẻ hoặc thinh lặng suy niệm… 

 

Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu 

1. Giêsu chúng con tới đây sắp mình 

Chân thành dâng chúa tấm lòng thờ kính 

Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh 

Chúa ơi hãy bán xuống cho việt nam thanh bình 

 

ĐK: 

Thánh tâm giêsu từ bi vô ngần 

Không bao giờ chê chối ai nài vang 

Giờ này đoàn con dân lên 

Lời nguyện xin tha thiết 

Thánh tâm giêsu làm vua dất việt muôn đời 

 

2. Giêsu chúng con tới đây sắp mình 

Uy quyền năm tháng che chở hội thánh 

Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh 

Chúa ơi hay bán xuống cho việt nam thanh bình 
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I. Đền Tội Cá Nhân 

A. Hỡi con! Đối với Thánh Tâm đã héo hắt vì yêu thương, con đã 

sống biết bao ngày phụ bạc! 

B. Con phàn nàn hối hận mọi tội lỗi con. 

A. Cha ngậm ngùi khôn tả, vì bao ơn đổ xuống trong linh hồn, để 

giục con trọn niềm yêu mến, nhưng con đã cố tình hất hủi. 

B. Con quyết sốt sắng kính thờ Thánh Tâm Cha. 

A. Con nhớ chăng, khi bị kẻ dữ xúc phạm, cha đi tìm con để chia 

nỗi ưu sầu nhưng con đã lạnh lùng ngoảnh mặt. 

B. Con xin dâng mình yêu ủi Thánh Tâm Cha. 

 

Hát: Tình Ca Tri Ân 

ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. 

Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung 

bền vững muôn đời. 

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất 

đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiếng dâng Người 

tấm lòng cậy trông. 

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời 

con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững 

một niềm tin. 

3. Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Người chan 

chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi, dâng hiến trọn đời 

kết hiệp cùng Cha. 

 

II. Đền Tội Gia Đình 

A. Thánh Tâm Cha đau đớn, bởi thấy bao giờ đình Công Giáo đã 

lạc đàng đạo đức, dung túng các thói hư làm cho sinh muôn 

ngàn tội lỗi. 

B. Xin Cha cho gia đình chúng con được nên thánh. 
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A. Cha thương xót bao gia didngh ta nát bởi cha mẹ chẳng chăm 

lo việc dạy dỗ con cái. 

A. Xin cho các cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo dục. 

B. Cha xót thương bao gia đình phải ngậm đắng nuối cay, bởi 

chẳng biết kêu khấn Thánh Tâm Cha là nguồn mọi yên ủi. 

A. Chúng con quyết khẩn cầu Thánh Tâm ngày đêm trong mọi lúc 

vui sầu.  

 

Hát: Cầu Cho Gia Đình 

1. Xin Chúa cho gia đình con 

Biết cầu nguyện chuyên chăm sớm hôm 

Xin Chúa cho gia đình con 

Sống thuận hòa yêu thương hiệp nhất 

Để nên chứng nhân Nước Trời 

Và nên muối men cho đờ 

Để chung tay loan báo Tin Mừng khắp nơi. 

 

ĐK. Xin cho gia đình con 

Biết sống và loan báo Tin Mừng 

Bằng một đời sống chứng nhân niềm tin 

Bằng việc chăm lo xây đắp gia đình. 

 

2. Xin Chúa cho bao mẹ cha 

Giữ trọn niềm yêu thương thiết tha 

Luôn biết lo cho đàn  

Lồng phụng thờ tin yêu một Chúa 

Trở nên mẫu gương tuyệt vời 

Dạy cho cháu con bao đời 

Hằng an vui, sống theo Lời Chúa thôi. 
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Qua Mẹ Đến Thánh Tâm 

A. Hỡi con, muốn hiến thân đền tạ Thánh Tâm Cha, hãy lại cùng 

Mẹ Maria, để Người thiêu đốt lỉ hồn con giá lạnh, vì Người là 

Mẹ lửa yêu mến. 

B. Xin Mẹ đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Chúa Giêsu, Con 

Mẹ. 

A. Hãy lại cùng Mẹ xin sự yên vui cho gia đình con, vì Người là 

sự vui của Thánh Tâm trong những ngày dương thế. 

B. Xin Mẹ giãi sáng gia đình chúng con trong những khi sầu tối. 

A. Hãy lại cùng Mẹ xin sự bình an cho thế giới, vì Người là Nữ 

Vương Hòa Bình. 

A. Xin Mẹ cứu loài người chúng con đang hòng sa chìm xuống 

vực thẳm. 

 

Hát: Nguồn Cậy Trông 

1. Mẹ ơi! Bao người lạc bước lưu đày  

Ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi 

Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình 

Dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. 

 

ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không 

Hỡi Mẹ Thiên Chúa! Xin hãy lắng nghe con nài van! 

Mẹ nguồn an vui, Ôi! Nữ Trinh là nguồn an vui! 

Hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.  

 

2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời 

liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm 

đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng 

nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.  

 

3. Còn ai chưa về Mẹ dắt đưa về 

Thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua 

Mẹ ban cho được bền chí trung thành 

Thờ Chúa Ba Ngôi ca tụng Mẹ suốt đời. 
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V. Nước Cha Trị Đến 

A. Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã mang lửa xuống thế gian, và Chúa 

không ước ao sự gì cho bằng thấy lửa ấy cháy lên. Xin đốt lòng 

chúng con chấy lửa kính mến Thánh Tâm Chúa. 

B. Xin đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Thánh Tâm Chúa. 

A. Lạy Chúa Giêsu! Vì gia didgnh là nền tảng, nguồn sống của xã 

hội, xin Chúa hãy đến và ngự lại luôn mãi trong mọi gia đình. 

A. Xin Chúa hãy đến và ngự lại luôn mãi trong mọi gia đình. 

B. Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã phán xưa rằng, “Ta xuống thế gian vì 

mục đích thống trị.” Xin cho cả thế giới tung hô Chúa là Vua. 

A/B. Ngợi khen, tôn kính, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng ngự trị 

muôn đời. Amen. 

 

Hát: Đoàn Con Đến Đây 

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho 

trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con 

sướng vui, tháng năm hết ưu phiền. 

ÐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt 

son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường về cùng Cha hưởng 

bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin 

Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời, về cùng 

Cha hưởng vinh phúc trên đời. 

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn 

ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm 

thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền. 
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Đọc 1 trong 3 kinh sau đây (đứng hoặc quì) 

Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Đức Chúa Giêsu 

Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng tôi vô 

cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho 

chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra thì Trái Tim người đã 

nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm 

vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái 

Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy 

lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội 

tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế 

nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng 

tôi mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim 

người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình 

những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực 

thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân 

lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái 

Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái 

Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban 

ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi 

việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng 

tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, 

dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái 

Tim Đức Chúa Giêsu. 

Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng 

ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng 

tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin 

cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá 

những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau 

hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên 

Đức Chúa Giêsu, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức 

Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho 

nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn 

mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, 

hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu 

đời đời chẳng cùng. Amen. 
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Kinh Đền Tạ Thánh Tâm 

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người 

quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn dể duôi 

– nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ 

phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa 

khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường 

ấy. 

Song le chúng con nhớ lại – xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa 

cùng Chúa như vậy – thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn – xin 

Chúa thương xót thứ tha – chúng con sẵn lòng đền tội chúng con – 

cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi – hoặc bởi cố tình chẳng 

tin phục nhận biết Chúa – là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật – 

hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội – 

mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. 

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy – thì chúng con quyết 

chí đền hết thay thảy – lại dốc lòng đền riêng những tội này – như 

cách ăn ở buông tuồng mất nết – những thói tục xấu xa làm dịp cho 

kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh – tội bỏ chẳng giữ các 

ngày lễ – sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh – những 

điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy – 

những điều ơ hờ khinh dể – cùng những tội gớm ghê phạm đến chính 

Phép Bí Tích mến yêu – sau hết – chúng con xin đền tội chung các 

nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền – cùng chẳng 

vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy – Chớ chi chúng con được 

đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy – ít là chúng con xin dâng 

công đền tội – xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh 

giá – mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày – lại xin dâng công 

nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành – cho được 

đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa. 

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa – từ rầy về sau nhờ ơn Chúa 

giúp – thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng – ăn ở thanh sạch – 

giữ luật Phúc Âm cho trọn – nhất là luật mến Chúa yêu người – cho 

được bù lại những tội chúng con – cùng tội thiên hạ – đã phụ ơn bội 

nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy – Lại hết sức ngăn ngừa kẻo 
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người ta còn phạm đến Chúa – cùng khuyên nhủ cho nhiều người 

trở lại cùng Chúa. 

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân – chúng con cậy vì lời 

Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã hợp công chuộc tội cầu bầu – xin 

Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà phạt tạ Chúa 

– cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ – giữ lòng trung tín – 

lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời – cho ngày sau chúng 

con hết thảy được về quê thật – là nơi Chúa hằng sống hằng trị – 

cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 

Amen. 

 

Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức 

Chúa Giêsu 

Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin 

Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn 

thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, 

và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người 

chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều 

người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và 

khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót 

cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. 

Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không 

bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; 

Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo 

phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ 

đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin 

hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn 

chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh 

được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự 

hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi 

khen Trái Tim Chúa vì đã mua chộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán 

tạ sáng danh Chúa đời đời. Amen. 
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Kinh Vực Sâu 

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

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

Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng 

lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. 

Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ 

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

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

làm dân Người thay thảy. 

Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn (linh hồn) được nghỉ ngơi 

đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các 

linh hồn (linh hồn) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. 

 

Kinh Phó Dâng 

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

Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban 

đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội 

chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa 

luôn. Amen. 

 

Kinh Cám ơn 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ 

con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được 

làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi 

Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì 

con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn 

nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con 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 thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh 

mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 
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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 mọi sự dữ. Amen. 

Lạy rất thánh Trái Tim Đức 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. 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

- Cầu cho chúng con. 

Nữ Vương ban sự bằng an, 

- Cầu cho chúng con. 

 

Hát Kết Thúc (đứng) 

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu làm vua cai trị mọi loài. 

Xin Trái Tim Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời. 

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu làm vua cai trị mọi loài. 

Xin Trái Tim Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời. 

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu làm vua cai trị mọi loài. 

Xin Trái Tim Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời. 

Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen 
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