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DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
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 dậy 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.
Kinh Sấp Mình
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. 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.
Kinh Vì Dấu
Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá T , xin chữa chúng con
T cho khỏi kẻ thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Thần.
Amen.

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.
Kinh Thờ Lạy
Lạy Chúa con, 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.
Kinh Đội Ơn
Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban
cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa
chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội
Thánh nữa. Amen.
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 dậy 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.
Kinh Kính 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 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.

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.
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 Phong-xi-ô 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.
Kinh Cáo Mình (mới)
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 Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần,
các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên
Chúa, Chúa chúng ta.
Kinh Cáo Mình (cũ)
Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng và Rất
Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức Thánh
Micae tổng lãnh thiên thần, cùng ông thánh Gioan Baotixita,
cùng hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh
Phaolô, cùng các thánh, (tôi lại cáo mình cùng Cha)* vì tôi đã
phạm tội nhiều, lòng động, lòng lo, miệng nói mình làm, lỗi tại
tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Đức
Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, ông thánh Gioan Baotixita,
hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, và

các thánh (tôi lại xin Cha)* cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa
chúng tôi tha tội cho tôi cùng. Amen.
* (Các chữ trong ngoặc chỉ đọc khi xưng tội, còn những lúc
khác thì không đọc.)
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.
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 nay, 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.
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.
Kinh Đức Thánh Thiên Thần
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 quỉ. 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 quỉ dữ cám dỗ được con.
Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông
minh sáng láng, 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.
LẦN HẠT MÂN CÔI
Cách thức Lần hạt
Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 15 chục, nhưng chia ra ba phần
riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu
nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu nhiệm mùa Thương,
phần thứ ba là năm Mầu nhiệm mùa Mừng.
Để khởi đầu kinh Mân côi, chúng ta làm dấu Thánh giá. Sau đó
có thể đọc kinh Tin Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1
kinh Sáng danh, tay lần khúc đầu của tràng hạt. Tuy nhiên
không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh
Mân Côi.
Sau đây là những điều cần phải làm: suy gẫn 1 Mầu nhiệm, đọc
1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng và 1 kinh Sáng danh. Sau
mỗi chục kinh đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin
cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên
thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng chương xót
Chúa hơn. Amen.
Đó là 1 chục hạt. Chục nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy
gẫm các Mầu nhiệm khác nhau. Hết tràng hạt thì đọc kinh Lạy
Nữ Vương, và có thể thêm kinh Cầu Đức Bà.

NGẮM TẮT
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.
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 hãy xin
cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy
xin 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.

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 dẫy 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.
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 khấn 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.
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 nhậm lời. Nhân
vì sự ấy, con hết 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
và nhậm lời con cùng. Amen.
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.
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.
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.
Các Câu Lạy
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.
Kinh Trước Bữa Ăn
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành
giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho
của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ
công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
________________________________________
II. Kinh Chiều Tối
Làm Dấu Thánh Giá, Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Kinh €n Năn
Tội, 50 Kinh Mân Côi, đọc tiếp Kinh Xét Mình ... cho đến hết
Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình, Kinh Cám Ơn, Kinh Trông Cậy và
Các Câu Lạy.
Kinh 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.
Kinh Xin Ơn Chết Lành
Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật
Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất, là Đức Chúa Cha, có phép tắc vô
cùng, đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới
đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con
lâm chung kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.
Kính mừng ...
Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin
thật Ngôi Thứ Hai, là Con Đức Chúa Trời cùng là Con một Đức
Bà, đã ban cho Đức Mẹ cực quang cực minh soi sáng cả và
thiên đàng. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong
khi con lâm chung, xin soi sáng cho linh hồn con được lòng tin
thật cùng mạnh mẽ kẻo phải u mê, hay là tin chước dối kẻ
nghịch thù con. Amen.
Kính mừng ...
Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin
thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Ba, là Đức Chúa Thánh Thần, đã
ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy
con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con được lòng vui kính mến
Đức Chúa Trời, trong khi con lâm chung cho con lấy sự khốn
khó làm vui mừng. Amen.
Kính mừng ...
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 Bời Lời
Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm
cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì
rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin
tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc
còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà
đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công
nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
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 Lạy Chúa Con
Lạy Chúa con, Chúa con đã phán dạy rằng, bay hãy xin thì bay
sẽ được. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến
các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin

kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con.
Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin
cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên.
Amen.
Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
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 bên chúng con, chúng con thấy
quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau
sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.
Kinh Lạy Thánh Gia
Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và
Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân
toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:
Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.
Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác
nhau.
Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài
xã hội.
Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.
Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa
ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp
nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt

mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng
nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.
Kinh Sáng
Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến chúa hết lòng con. Con
tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con qua
đêm yên lành. Con xin dâng lên Chúa mọi lời nguyện, mọi công
việc, và vui buồn của ngày hôm naỵ Xin cho mọi sự được sảy ra
theo Thánh ý Chúa và để danh Chúa cả sáng. Xin gìn giữ con
khỏi mọi tội lỗi và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và
những người con yêu mến. Amen.
Kinh Tối
Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu me6'n Chúa hết lòng con. Con
tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con
suốt ngày hôm naỵ Con xin dâng lên Chúa mọi sự lành con đã
làm hôm nay, và xin tha thứ mọi lỗi lầm con phạm. Xin gìn giữ
con đêm nay, và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và
những người con yêu mến. Amen.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực
Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu
xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm
nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa .
Khi dâng mình tê" lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho
Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo
Hoàng.

KINH MÔN ĐỆ VÀ SỨ VỤ
Lạy Cha, Đấng hằng yêu thương. Cha đã gọi đích danh mỗi
người chúng con, và đã ban Con Một Cha để cứu rỗi chúng con.
Do lòng trung thành, Cha đã gởi Thánh Thần Chúa đến hoàn
thành sứ vụ của Chúa Giêsu giữa chúng con. Xin hãy mở lòng
chúng con với Chúa Giêsu. Xin cho chúng con can đảm tuyên
xưng danh Người với những người sống xung quanh, và rộng
lượng chia sẻ tình thương của Người với những kẻ còn sống
cách xa. Chúng con cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế
giới được mời gọi để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, là Đấng
Cứu Thế và Cứu chuộc nhân loại. Xin cho mọi người được nhận
biết tình thương vô biên của Người. Xin cho tình thương của
Người biến đổi mọi thành phần trong xã hội. Chúng con cầu xin
nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, xin cầu cho chúng con. Thánh
Phaolô tông đồ, cầu cho chúng con. Amen.
Kinh Vinh Danh
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế
chongười thiện tâm. - Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc
tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là
Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con
một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa la Thiên Chúa là
Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa
xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần
gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Ðức
Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ
có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa la Chúa, chỉ có Chúa là
Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang
Ðức Chúa Cha. Amen.

Kinh Tôi 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 xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng.
Vì vậy tội xin Ðức 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. Amen.
KINH MƯỜI ÐIỀU RĂN
Ðạo Ðức Chúa Trời có Mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người
trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
Thứ bốn: Thảo kính 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 chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một
Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta
vậy. Amen.
KINH SÁU ÐIỀU RĂN HỘI THÁNH
Hội thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ
buộc.
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong Mùa Phục
Sinh.
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.
Thứ sáu: Kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.
KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT
Phúc thật Tám Mối:
Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước
Ðức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Ðức
Chúa Trời làm của mình vậy.
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 sẽ
được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được
thấy mặt Ðức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng
sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Ðạo ngay ấy là phúc thật, vì
chưng Nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.
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.
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.

