Sổ Tay Các Kinh Nguyện Của Hội
Auxilium Christianorum
(Hội Phù Hộ Các Giáo Hữu)
Giới thiệu
Hội Thánh dạy chúng ta rằng Hội Thánh
được chia ra thành: Hội Thánh Khải Hoàn
(các Thánh trên Thiên Đàng), Hội Thánh
Ðau Khổ (những thành phần của giáo hội
nơi luyện ngục), và Hội Thánh Chiến đấu /
Lữ Hành (những thành viên đang sống trên
trần gian). Vì chúng ta là thành phần của
Hội Thánh Chiến đấu / Lữ Hành, nên chúng
ta đang sống trong cuộc chiến tâm linh và
cuộc chiến tâm linh này đòi hỏi chúng ta
nhận biết, như Thánh Phaolô nói, “Vì chúng
ta chiến đấu không phải với phàm nhân,
nhưng là với những quyền lực thần thiêng,
với những bậc thống trị thế giới tối tăm này,
với những thần linh quái ác chốn trời cao.”
(Ep 6:12) Vì vậy các thành viên của Hội
Auxilium Christianorum (Phù Hộ Các Giáo
Hữu) phải luôn nhớ rằng chúng ta thực sự là
các thành viên của Hội Thánh đang sống
trên trần thế. Giáo huấn của Thánh Phaolô
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nói có nhiều người Công Giáo không chu
toàn bổn phận chiến đấu chống lại sức mạnh
tà thần một cách nghiêm túc. Ðó là lý do mà
Hội Auxilium Christianorum (Phù Hộ Các
Giáo Hữu) được thành lập.
Các nguyên tắc chính của Hội Phù Hộ
Các Giáo Hữu
1. Cầu nguyện cho các linh mục liên kết với
Hội Phù Hộ Các Giáo Hữu, để việc tông đồ
của các ngài được hiệu quả trong việc trừ tà.
2. Cầu nguyện cho các linh mục, cho các
thành viên, cho gia đình và bạn hữu của các
thành viên được bảo vệ, để chúng ta khỏi bị
ma quỷ ám hại.
Những đòi hỏi của Các thành viên
Những đòi hỏi của các thành viên của Hội
Auxilium Christianorum như sau:
1. Trước khi được trở thành một thành viên
của Hội Auxilium Christianorum, người tín
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hữu được khích lệ mạnh mẽ để tham vấn các
cha linh hướng hoặc cha giải tội của mình.
2. Các thành viên cần tìm kiếm để sống một
thói quen sống trong ơn thánh sủng, luôn
khao khát để không rơi vào tình trạng tội
trọng và thậm chí tránh tất cả tội nhẹ.
3. Các thành viên cần luôn tìm kiếm để gia
tăng và hoàn thiện đời sống cầu nguyện của
họ, bao gồm: không chỉ bằng việc cầu
nguyện qua việc đọc kinh (khẩu nguyện)
như luật đòi hỏi, nhưng còn bằng đời sống
tâm nguyện kiên định, là cách thức rất hiệu
quả trong việc trừ quỷ và tránh khỏi áp lực
ác thần.
4. Cầu nguyện Kinh Mân Côi hằng ngày. Ý
nguyện của Kinh Mân Côi có thể chỉ cho bất
kỳ ý nguyện nào, và không nhất thiết phải
chỉ dành riêng cho các ý xin của Hội Phù Hộ
Các Giáo Hữu.
5. Các thành viên sẽ cần thực hiện các đòi
hỏi của việc đọc những kinh hằng ngày
trong đây, chấp nhận để cho ý nguyện của
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họ cầu theo mục tiêu chính của Hội. Các
thành viên cần thường xuyên dùng các á bí
tích (nước phép, dầu thánh, muối phép, áo
Đức Bà, tượng, ảnh, thánh giá,…đã được
làm phép) để tránh sự dữ và trừ tà.
6. Các thành viên cần cố gắng giữ lời của
Thánh Phaolô trong tâm hồn họ rằng chúng
ta chiến đấu chống lại các quyền lực thần
thiêng, đó là: chống lại ma quỷ, họ cần cố
gắng sống hiền lành và khiêm nhường trong
mối tương quan với tha nhân, không bao giờ
tấn công ai trong giận dữ hoặc qua bào chữa
minh oan, nhưng tìm kiếm để nhổ tận gốc rễ
hết mọi ảnh hưởng tà ma trong bậc sống của
họ. Ðiều này bao gồm việc đọc những kinh
trói buộc [tà thần] theo các nguyên tắc
Công Giáo gốc và tránh bất kỳ hình thức mê
tín nào, cho dù trong nhịp sống hằng ngày
của họ, hoặc khi họ bắt tay vào cuộc chiến
chống lại các tà thần. Ðiều này có nghĩa
rằng việc họ dùng những kinh nguyện trong
bản thảo này, hay bất kỳ lời kinh nguyện trừ
tà nào cũng sẽ luôn tuân theo nguyên tắc
Công Giáo gốc, và phải luôn được thực hiện
trong lòng mến và lòng tin.
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7. Các thành viên phải cố gắng gia tăng việc
sùng kính Đức Mẹ Maria qua tước hiệu
Virgo Potens (Đức Trinh Nữ Ðầy Quyền
Phép).
8. Mỗi thành viên phải cố gắng gia tăng lòng
sùng kính đối với Thiên Thần Hộ Thủ của
mình.
9. Khi có điều kiện, mỗi thành viên của Hiệp
Hội Phù Hộ Các Giáo Hữu nên thỉnh các
tượng Đức Mẹ và Thánh Tổng Lãnh Thiên
Thần Michael về nhà mình, và nên thắp nến
phép trước những tượng đó.
10. Các thành viên của Hội phải nhận thức
rằng những điểu kiện này không buộc trở
thành tội.

Hội Thánh chuẩn nhận
Bản quyền ©2012 Auxilium
Christianorum
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Kinh Nguyện Hằng Ngày Cho Các Thành
Viên Của Hội Auxilium Christianorum
(Hội Phù Hộ Các Giáo Hữu)
Các Kinh Nguyện được đọc hằng ngày:
X: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh
Chúa.
Ð: Là Ðấng tạo thành trời đất.
Lạy Ðức Trinh Nữ Maria đầy ân sủng, Mẹ là
Đấng đạp đầu con rắn xưa, xin gìn giữ
chúng con khỏi sự báo thù của kẻ dữ.
Chúng con xin dâng những kinh nguyện,
những lời cầu khẩn, những đau khổ và
những việc lành cho Mẹ, để Mẹ thanh luyện,
thánh hiến, và dâng chúng lên cho Con của
Mẹ làm hy lễ hoàn thiện. Xin cho của lễ
tiến dâng này được chấp nhận, để những ma
quỷ đang tác động hoặc đang tìm cách tác
động đến các thành viên của Hội Phù Hộ
Các Giáo Hữu, không biết được nguồn gốc
của sự trừ khử chúng và sự mù quáng của
chúng. Xin làm cho chúng trở thành mù
quáng, để chúng không biết những việc lành
của chúng con, xin làm cho chúng mù quáng
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để chúng không biết trả thù ai. Xin làm cho
chúng mù quáng để chúng nhận được bản án
thích đáng cho những việc chúng làm. Xin
Mẹ che chở chúng con bằng Máu Châu Báu
của Con Mẹ, để chúng con có thể an hưởng
sự bảo vệ tuôn chảy từ Cuộc Thương Khó
và Tử Nạn của Chúa. Amen.

Kinh Cầu Thánh Tổng Lãnh
Thiên Thần Micae
Lạy Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần,
xin tiếp giúp chúng con trong cơn hiểm
chiến; lại xin hộ vực cho chúng con lướt
thắng mưu sâu chước hiểm của ác quỷ tà
ma. Chúng con sấp mình cúi nguyện xin
Đức Chúa Trời giam cầm chế trị nó, cùng
xin Tổng Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc, thừa
chưng thần oai thánh lực Chúa Trời, mà hạ
ngục cấm cố Satan cùng các quỷ dữ đang
rảo quanh thế giới mà nhiễu hại linh hồn
thiên hạ. Amen.
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Kinh Thiên Thần Hộ Thủ/Bản Mệnh
Lạy Thánh Thiên Thần tốt lành, là Đấng bảo
trợ và là Thầy con, là Đấng hướng dẫn và
che chở con, là vị cố vấn khôn ngoan và là
người bạn trung thành của con, con đã được
giới thiệu đến Ngài, nhờ sự tốt lành của
Thiên Chúa, kể từ ngày con mới được sinh
ra cho tới giờ phút cuối cùng của cuộc đời
con. Con kính trọng Ngài khôn xiết, khi biết
rằng Ngài luôn luôn ở với con và ở gần bên
con. Con phải đội ơn Ngài với lòng biết ơn
sâu sắc vì tình yêu thương Ngài đã dành cho
con! Xin dạy dỗ con hỡi Đấng Thánh Thiên
Thần, xin sửa sai con, bảo vệ con, chăm lo
cho con và chỉ dẫn cho con con đường đúng
đắn và chắc chắn dẫn tới Thành Thánh
Thiên Chúa. Xin đừng để con làm điều gì
tổn thương đến sự thánh thiện và lòng tinh
khiết của Ngài. Xin giới thiệu những ước
nguyện của con lên Chúa. Xin dâng lên
Chúa lời cầu xin của con, xin trình bày cho
Chúa những thống khổ của con và hỏi xin
Ngài ban cho linh dược chữa lành chúng, từ
lòng tốt lành vô bờ bến của Chúa và nhờ lời
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chuyển cầu đầy lòng từ mẫu của Đức Maria,
là Nữ Hoàng của Ngài.
Xin canh giữ lúc con ngủ nghỉ, hổ trợ lúc
con mệt mỏi, giữ con lại lúc con té ngã, lôi
con dậy lúc con sa ngã, xin chỉ con đường
khi con thất lạc, an ủi con khi con đau buồn,
xin chiếu sáng lối con đi khi con không nhìn
thấy, xin bảo vệ con khi con thoái chí nản
lòng và đặc biệt vào ngày cuối đời của con,
xin hãy là tấm chắn của con chống lại ma
quỷ. Qua sự che chở và hướng dẫn của
Ngài, xin đưa con vào căn nhà sáng láng của
Ngài, nơi ở vĩnh cửu mà, cùng với Ngài con
có thể xưng tụng lòng biết ơn và vinh danh
Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương
của Ngài và của con. Amen.
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính Mừng
Kinh Sáng Danh.
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Kinh Cầu Máu Cực Thánh Châu Báu
Chúa Giêsu.
Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
- Chúa Kitô nhậm 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 một Đức Chúa Trời.
- Thương xót chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
Con Một Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
Ngôi Lời Nhập Thể của Thiên Chúa.
- Xin cứu độ chúng con.
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X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
Giao Ước Mới muôn đời.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, đã
rơi xuống đất trong lúc Lo Buồn đổ mồ hôi
máu. - Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, đã
đổ ra đầm đìa trong khi chịu Ðánh Đòn.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, đã
tuôn tràn ra khi đội Mão Gai.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, đã
tuôn chảy trên Thánh Giá.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
giá cứu độ chúng con.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô,
nếu không tuôn đổ thì không có nguồn ơn
tha thứ.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
của uống Thánh Thể và nguồn nuôi dưỡng
thiêng liêng của các linh hồn.
- Xin cứu độ chúng con.
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X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
suối dòng thương xót.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
sự chiến thắng ma quỷ.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
dũng khí của các Thánh Tử Ðạo.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
sức mạnh của các Thánh Hiển Tu.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
nguồn nảy sinh ra các Thánh Đồng Trinh.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
sự cứu giúp những người gặp hiểm nguy.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
sự giải vây của những ai mang gắnh nặng
nề. - Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
sự an ủi kẻ ưu phiền.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
niềm hy vọng của hối nhân.
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- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
sự an ủi của những ai đang sinh thì.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
sự bình an và dịu dàng của các tâm hồn.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là
bảo chứng của sự sống đời đời.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô,
giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.
- Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô,
đáng giá nhất trong tất cả vinh quang và
danh dự. - Xin cứu độ chúng con.
X: Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần
gian. - Xin Chúa tha tội chúng con.
X: Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần
gian. - Xin Chúa nhậm lời chúng con.
X: Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần
gian. - Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng Máu
của Chúa.
Đ: Xin làm cho chúng con thành một vương
quốc cho Chúa chúng con.
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Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa
đã đặt Con Duy Nhất của Chúa làm Ðấng
Cứu Ðộ trần gian, và đã vui lòng hòa giải
chúng con với Chúa bằng Máu của Ngài,
Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng biết
sùng kính và long trọng tôn thờ giá máu cứu
độ chúng con, để sức mạnh tiềm ẩn trong đó
có thể giúp chúng con được thoát khỏi
những điều nguy hại ở trần gian này, và gặt
được hoa quả ơn cứu độ đó, đem lại niềm an
vui cho chúng con mãi mãi trên nước trời.
Cũng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Đ. Amen.
Chúa Nhật:
Lạy Nữ Vương Vinh Hiển Trời Ðất, là Trinh
Nữ Quyền Phép Tối Cao, Mẹ là Đấng có
quyền đạp đầu con rắn xưa với gót chân Mẹ,
xin hãy đến và dùng uy quyền tràn lan từ
nguồn ân sủng của sự hoài thai Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ. Xin che chở chúng con
dưới áo tinh tuyền và tình thương của mẹ,
xin lôi kéo chúng con vào cung lòng ngọt
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ngào của Mẹ và xin Mẹ xua đuổi tà thần và
làm cho sức mạnh và dã tâm của chúng đang
muốn phá hủy chúng con trở nên vô hiệu.
Lạy Nữ Kiện Tướng Tối Cao của các Thánh
Thiên Thần và là Nữ Vương Rất Thánh Mân
Côi, ngay từ thuở ban đầu, Mẹ đã đón nhận
từ Thiên Chúa uy quyền và sứ mệnh nghiền
nát đầu Satan. Chúng con khiêm tốn nguyện
xin Mẹ sai các Thánh đạo binh, để dưới
quyền chỉ đạo và sức mạnh của Mẹ, các ngài
có thể xua đuổi các ác thần, đánh trả chúng
từ mọi phía, chống lại những cuộc tấn công
táo bạo của chúng và trục xuất chúng ra xa
khỏi chúng con, không làm tổn hại được ai
trên đường, trói chúng vào chân Thánh Giá,
để Chúa Giêsu Con Mẹ xét xử và kết án
chúng, và để Ngài tống khứ chúng đi, theo ý
Ngài muốn.
Lạy Thánh Giuse là Quan Thầy Hội Thánh
toàn cầu, xin hãy đến và trợ giúp chúng con
trong cuộc chiến khốc liệt chống lại những
thế lực tối tăm, đẩy lùi những cuộc tấn công
của ác thần và xin giải thoát các thành viên
của Hội Phù Hộ Các Giáo Hữu, và những ai
mà các linh mục trong Hội Phù Hộ Các Giáo
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Hữu cầu nguyện cho họ, để thoát khỏi
những sào huyệt của kẻ thù.
Lạy Thánh Michael Tổng Lãnh Thiên Thần,
xin sai toàn thể thiên binh đánh bại tử thần
trong cuộc chiến ác liệt chống lại những thế
lực hỏa ngục này. Lạy Tổng Lãnh Đạo Binh
Thiên Quốc, xin hãy đến dùng gươm quyền
năng Ngài mà tống khứ Satan và tất cả các
ác thần vào hỏa ngục. Lạy các Thiên Thần
Hộ Thủ, xin hướng dẫn và bảo vệ chúng
con. Amen.
(=> Trang 23)
Thứ Hai:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, nhờ Danh Chúa,
chúng con nguyện xin Chúa che chở chúng
con, gia đình chúng con, và tất cả của cải
chúng con bằng tình thương của Chúa và
bằng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa, và
xin Chúa bao bọc chúng con với các Thiên
Thần của Chúa, các Thánh, và Tà Áo của
Đức Maria, Mẹ chúng con. Amen.
(=> Trang 23)
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Thứ Ba:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con nguyện xin
Chúa ban cho chúng con được ân huệ ẩn núp
dưới sự che chở của tà áo Đức Maria, được
bao bọc bởi dấu tích thánh từ Mão Gai
Thánh sau khi tháo xuống, và được thấm
nhuần bởi Máu Châu Báu Chúa trong quyền
năng của Chúa Thánh Thần, cùng với các
Thiên Thần Hộ Thủ, để vinh quang Chúa
Cha được tỏ hiện hơn. Amen.
(=> Trang 23)
Thứ Tư:
Nhân Danh Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa
và là Chúa chúng con, chúng con xin Chúa
làm cho tất cả tà khí trở nên yếu đuối, tê liệt,
và vô tích sự khi chúng đang muốn bày mưu
trả thù chống lại bất cứ thành viên nào trong
Hội Phù Hộ Các Giáo Hữu, gia đình chúng
con, những bạn bè chúng con, những ai cầu
nguyện cho chúng con và những thành viên
gia đình họ, hoặc bất cứ ai liên kết với
chúng con, và những ai mà các linh mục
trong Hội Phù Hộ Các Giáo Hữu cầu nguyện
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cho họ. Chúng con van xin Chúa trói tất cả
các tà khí, các quyền lực trong không khí,
trong nước, trong đất, trong lửa, trong lòng
đất, hoặc bất cứ nơi nào chúng vận dụng
quyền lực của chúng, bất cứ thế lực satan
nào trong thiên nhiên, bất cứ và tất cả các nô
thần trong những sào huyệt satan. Chúng
con cúi xin Chúa dùng Máu Thánh Châu
Báu Chúa trói tất cả các đặc tính, diện mạo
tượng trưng, tính cách, những mối tương
quan, những sự tương tác, và những trò lừa
gạt của các ác thần. Chúng con xin Chúa
phá vỡ bất cứ và tất cả những ràng buộc,
những khúc mắc, những gắn bó tai hại, nhân
Danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa
Thánh Thần. Amen.
(=> Trang 23)
Thứ Năm:
Lạy Thiên Chúa của con, Ngài là Đấng toàn
năng, Ngài là Chúa và là Cha chúng con.
Chúng con van xin Chúa qua lời chuyển cầu
của các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần
Michael, Raphael và Gabriel, xin Chúa giải
thoát các anh chị em chúng con đang bị nô
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lệ bởi ác thần. Hỡi tất cả các Thánh trên
Thiên Đàng, xin hãy đến trợ giúp chúng con:
Khỏi mọi lo âu, buồn phiền, và những nỗi
ám ảnh - Chúng con van xin Chúa giải thoát
chúng con.
Khỏi mọi hận thù, gian dâm và đố kỵ
- Chúng con xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi những ý nghĩ ganh tị, giận dữ và chết
chóc - Chúng con van xin Chúa giải thoát
chúng con.
Khỏi mọi tư tưởng tự tử và phá thai - Chúng
con van xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi mọi hình thức dục tình tội lỗi - Chúng
con van xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi mọi chia rẽ trong gia đình chúng con
và mọi tình bạn gây tổn hại - Chúng con van
xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi mọi kiểu bùa chú, ác ý, phù thủy, và
mọi hình thức đồng bóng - Chúng con van
xin Chúa giải thoát chúng con.
Chúa đã nói, “Thầy để lại Bình an cho các
con, Thầy ban Bình an của Thầy cho các
con." Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh
Nữ Maria, xin Chúa ban cho chúng con
được giải thoát khỏi mọi ảnh hưởng sự dữ
và vui hưởng bình an của Chúa luôn mãi.
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Nhờ Danh Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
(=> Trang 23)
Thứ Sáu:
Kinh Cầu Khiêm Nhường
Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm
nhượng trong lòng, xin nghe lời con.
Khỏi lòng khao khát được kính trọng, xin
giải thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi lòng khao khát được yêu mến, xin giải
thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi lòng khao khát được ca tụng, xin giải
thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi lòng khao khát được tôn vinh, xin giải
thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi lòng khao khát được khen tặng, xin
giải thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi lòng khao khát được ưa chuộng hơn
người khác, xin giải thoát con, Chúa Giêsu
hỡi.
Khỏi lòng khao khát được tham khảo ý kiến,
xin giải thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
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Khỏi lòng khao khát được tán thành, xin giải
thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị làm nhục, xin giải thoát con,
Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị xem thường, xin giải thoát
con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị đau khổ do khiển trách, xin
giải thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị vu khống, xin giải thoát con,
Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị quên lãng, xin giải thoát con,
Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị nhạo cười, xin giải thoát con,
Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị đối đãi bất công, xin giải
thoát con, Chúa Giêsu hỡi.
Khỏi nỗi sợ bị nghi ngờ, xin giải thoát con,
Chúa Giêsu hỡi.
Để người khác được yêu mến hơn con, Chúa
Giêsu hỡi, xin ban cho con ơn để khao khát
như vậy.
Để người khác được kính trọng hơn con,
Chúa Giêsu hỡi, xin ban cho con ơn để khao
khát như vậy.
Để trong cái nhìn của thế gian, người khác
được lớn lên, còn con phải nhỏ lại, Chúa
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Giêsu hỡi, xin ban cho con ơn để khao khát
như vậy.
Để người khác được tuyển chọn, còn con bị
gạt ra, Chúa Giêsu hỡi, xin ban cho con ơn
để khao khát như vậy.
Để người khác được ca ngợi, còn con không
người để ý, Chúa Giêsu hỡi, xin ban cho con
ơn để khao khát như vậy.
Để người khác được ưu đãi hơn con trong
mọi sự, Chúa Giêsu hỡi, xin ban cho con ơn
để khao khát như vậy.
Để người khác được trở nên thánh thiện hơn
con, với điều kiện con trở nên thánh thiện
hết sức con có thể, Chúa Giêsu hỡi, xin ban
cho con ơn để khao khát như vậy. Amen.
(=> Trang 23)
Thứ Bảy:
Lạy Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh
Thánh Chúa và khiêm tốn van xin lòng
khoan dung Chúa, để qua lời chuyển cầu của
Đức Maria Vô Nhiễm trọn đời Đồng Trinh,
Mẹ chúng con, và Đức Tổng Lãnh Thiên
Thần Michael vinh hiển, xin Chúa chiếu cố
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giúp chúng con chống lại Satan, và tất cả các
tà thần đang rảo quanh thế giới gây hiểm
họa to lớn cho nhân loại và hủy hoại linh
hồn thiên hạ. Amen.
Kinh kết thúc Hằng Ngày:
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng đáng kính, là
Đấng Nữ Vương tối cao của các Thiên
Thần, ngay từ khởi nguyên, Mẹ đã đón nhận
từ Thiên Chúa uy quyền và sứ mệnh đạp đầu
Satan, chúng con khiêm tốn cầu xin Mẹ sai
các thánh binh của Mẹ, để dưới sự chỉ đạo
và quyền phép của Mẹ, các ngài xua đuổi
quỷ dữ và chiến đấu chúng mọi nơi, triệt hạ
tính tàn bạo của chúng và đánh đuổi tống
khứ chúng vào địa ngục. Lạy Mẹ lòng lành
và dịu hiền, Mẹ vẫn luôn là tình yêu và hy
vọng của chúng con! Lạy Mẹ Thiên Chúa,
xin sai các Thánh Thiên Thần đến bảo vệ
chúng con và xua trừ khỏi chúng con quỷ
dữ. Lạy các Thánh Thiên Thần và các
Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần, xin gìn giữ
chúng con, xin bảo vệ chúng con. Amen.
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Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
- Thương xót chúng con.
Lạy Đức Maria, Đấng Phù Hộ các Giáo
Hữu.
- Cầu cho chúng con.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria Quyền Phép vô
cùng.
- Cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse.
- Cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael.
- Cầu cho chúng con.
Lạy Các Thánh Thiên Thần.
- Cầu cho chúng con.
Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Amen.
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