Xin kính chào toàn thể qúy vị. Chúng tôi tên là Tuấn và Thùy-Anh. Chúng tôi tham gia giờ cầu nguyện ngày hôm nay với
qúy vị từ Port Charlotte, Florida.
Chúng ta hãy bắt đầu Giờ Thánh với những ý chỉ gì?

Kinh Hiệp Nhất
Lạy Chúa Giêsu khả ái,
Xin cho đôi chân của con và của Chúa cùng sánh bước.
Xin cho đôi tay của con và của Chúa cùng liên kiết.
Xin cho con tim của con và của Chúa cùng nhịp đập.
Xin cho tâm hồn của con và của Chúa cùng được hòa hợp.
Xin cho tâm tưởng của con và của Chúa cùng được nên một.
Xin cho đôi tai của con và của Chúa cùng lắng nghe sự im lặng.
Xin cho cái nhìn của con được thấm nhập vào cái nhìn của Chúa.
Xin cho môi miệng của con được cùng Chúa khẩn nài lòng thương xót từ Chúa Cha Muôn Thuở. 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.

1. Ý Chỉ
Với Những ý chỉ vừa nói lên, chúng ta hôm nay cũng cầu cho Quốc Gia chúng ta, các Linh Mục,
những người đang hấp hối, những linh hồn trong luyện ngục, những gia đình và những thai nhi.

2. Suy ngẫm trên tất cả các vết thương của Chúa Giê Su KiTô
Chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa Cha qua tất cả những vết thương của Đấng Cứu Rổi là Chúa
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Chúng con hôn vết thương trên Tay Trái Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Tay Phải Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Chân Trái Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Chân Phải Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Cạnh Sườn Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

3. 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 Phongxi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba
bởi trong kẻ chết 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.
1 Kinh Lạy Cha
3 Kinh Kính Mừng (Tin, Cậy, Mến)
Cho sự gia tăng về Đức Tin
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, xin ân sủng của
ngọn lửa tình yêu của Mẹ, lan tỏa và tác động trên toàn thể nhân loại, bây giờ và
trong giờ lâm tử. Amen
Cho sự gia tăng về Đức Cậy
Kính mừng Maria……
Cho sự gia tăng về Đức Mến
Kính mừng Maria……
1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các
linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến với sức mạnh của Ngọn Lửa Tình Yêu từ Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Của Mẹ.
Hát: Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria

4. LẦN HẠT MÂN CÔI
5. 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 mặt 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.

6. KINH HIỆP NHẤT
Lạy Chúa Giêsu khả ái,
Xin cho đôi chân của con và của Chúa cùng sánh bước.
Xin cho đôi tay của con và của Chúa cùng liên kiết.
Xin cho con tim của con và của Chúa cùng nhịp đập.
Xin cho tâm hồn của con và của Chúa cùng được hòa hợp.
Xin cho tâm tưởng của con và của Chúa cùng được nên một.
Xin cho đôi tai của con và của Chúa cùng lắng nghe sự im lặng.
Xin cho cái nhìn của con được thấm nhập vào cái nhìn của Chúa.
Xin cho môi miệng của con được cùng Chúa khẩn nài lòng thương xót từ
Chúa Cha Muôn Thuở. Amen.
7. Suy niệm – Chúa Giêsu
Lạy Chúa Giêsu khả ái, chúng con nguyện xin Chúa dẫn chúng con
trong Thần Khí đến trước Nhà Tạm Mình Thánh Chúa trên toàn thế
giới. (xin thing lặng một giây phút để suy niệm)
8. Suy niệm - Đức Mẹ
Lạy Đức Mẹ Chí Thánh, xin Mẹ dẫn chúng con và đặt chúng con trong
ngọt lửa tình yêu Thánh (chính là Chúa Giêsu Kitô) xin Mẹ chia sẽ với
chúng con Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội của Mẹ. (xin thing lặng một
giây phút để suy niệm)

9. KINH CẦU THÁNH CẢ GUISE
Lạy Cha thánh Giuse, sự bảo vệ của Cha thật lớn lao, mạnh mẽ, và mau lẹ trước Tòa
Chúa. Con xin đặt nơi Cha tất cả mọi nhu cầu và ước vọng của con.
Lạy Cha thánh Giuse, xin cứu giúp con bằng lời cầu bầu mạnh thế của Cha. Xin Cha
cầu bầu với Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu KiTô, Chúa chúng con để Ngài ban
cho chúng con những ơn lành thiêng liêng.
Và đặt mọi lời cầu ấy dưới quyền năng Thiên Đàng của Cha. Con xin tạ ơn Cha là Cha
hiền của các người cha. Lạy Cha Thánh Giuse, con không ngừng suy niệm về Cha và
Chúa Giêsu đang ngủ trong tay Cha. Con không dám quấy rầy Ngài khi Ngài ở gần bên
trái tim Cha. Xin Cha ôm ấp Ngài với tên của con và hôn lên trán Ngài thay cho con.
Xin Cha hãy cầu xin Ngài ban lại nụ hôn cho con, khi con thở hơi cuối cùng.
Lạy Cha Thánh Giuse, quan thầy của kẻ hấp hối, xin cầu cho chúng con. Amen.

10. KINH CẦU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh
phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó,
cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ
dữ, đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục.
Amen.

11. CẦU ƠN ĐẠI XÁ
Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng.
1 Kinh Lạy Cha,
1 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, xin ân sủng của ngọn
lửa tình yêu của Mẹ, lan tỏa và tác động trên toàn thể nhân loại, bây giờ và trong giờ
lâm tử. Amen
1 Kinh Sáng Danh

12. Suy ngẫm trên tất cả các vết thương của Chúa Giê Su KiTô
Chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa Cha qua tất cả những vết thương của Đấng Cứu Rổi là Chúa Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta.
Chúng con hôn vết thương trên Tay Trái Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Tay Phải Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Chân Trái Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Chân Phải Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Chúng con hôn vết thương trên Cạnh Sườn Cực Thánh Chúa, với nỗi buồn sâu sắc và chân thật
† Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

