1

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa
Hát: "Lòng Thương Xót Chúa"
Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con,
Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.
Chiều đồi núi Can-vê năm nào Ngài chết treo thân,
Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con.
Và dòng suối yêu thương, chan hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi
tội tái sinh đời con.
Đọc trước mỗi chục kinh (thay vì đọc kinh Lạy Cha):
"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, linh hồn và thần
tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội
lỗi chúng con và toàn thế giới."
Đọc 10 lần (thay vì kinh Kính Mừng):
- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Hết 50 kinh, đọc 3 lần (thay vì kinh Sáng Danh):
"Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót
chúng con và toàn thế giới."
Sau đó đọc 3 lần câu kết:
"Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn
thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa."
KINH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ con chạy đến van
xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi con to lớn/ và sự xúc phạm thì
quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là
Đấng xót thương./ Từ xưa đến nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào
Cha mà bị thất vọng.
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Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không bao giờ từ chối/
khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương Xót của Cha,/ nơi mà chưa
một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời
Chúa Giêsu,/ Con Cha/ đã bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến
ra không,/ nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.
Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,/ Chúa là Thiên
Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự an bình trong những phút giây buồn phiền/ giữa
biển hoang mang nghi ngại./ Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./
Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng con,/
và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của
chúng con. Amen.
LỜI TẬN HIẾN
Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa,/ trong
bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,/ hiện tại/và tương
lai của chúng con./ Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/
chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành những người
con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất Thánh,/ Mẹ Chúa.
Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi
thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Thương
Xót của Chúa/ sẽ không bị hủy diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành
niềm vui của họ ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh
quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúng con cầu xin / nhờ Đức Kitô,/
Chúa chúng con. Amen.
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