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Thế Giới Cần ðến Lòng Thương Xót Chúa. 
 

 

“Thế giới tìm ñâu ra nơi nương ẩn và ánh sáng  
hy vọng, nếu không phải là Lòng Thương Xót Chúa?” 

ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II – 1993 
 
 

     
 

        
                 Thưa Quí Vị 
        Chị Lucia ñã tiết lộ trong Bí Mật Fatima Thứ III, mà Giáo Hội ñã cho phổ 
biến năm 2000, là Thiên Thần ñã cảnh báo thế giới hãy sám hối: “Phía trái ðức 
Mẹ và bên trên một chút, chúng con nhìn thấy một vị Thiên Thần, với thanh 
gươm cháy phừng bên tay trái của Ngài; nó lóe sáng, phụt ra những ngọn lửa 
như thể sắp ñốt cháy thế giới; nhưng rồi chúng tắt ngúm khi tiếp xúc với ánh 
quang từ bên phải ðức Mẹ tỏa ra về phía Ngài. Thiên Thần, tay phải chỉ xuống 
ñất và kêu lớn tiếng: 

‘Sám hối, sám hối, sám hối’! ” 
 

        Trong di chúc của ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II năm 2005, Ngài kêu gọi 
chúng ta gia tăng cầu nguyện: “Hiện nay các con ñang sống trong thời ñại ñầy 
gian nguy và thử thách … Các con hãy cầu xin Chúa là Thiên Chúa của chúng con, 
giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp ñổ này …” 

  ðọc Bí Mật Fatiama Thứ III và xem di chúc của ðức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolo II, chúng ta nhận ra ngay: Thế giới này ñã hoang tàn ñổ nát …     Nhưng 
ngay từ năm 1993 ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II ñã vấn nạn mọi người chúng 
ta: “Thế giới tìm ra ñâu nơi nương ẩn và ánh sáng hy vọng, nếu không phải là 
Lòng Thương Xót Chúa?” Và chỉ 7 năm sau, ngày 30 tháng tư năm 2000, Ngài ñã 
trực tiếp tự trả lời cho thế giới vấn nạn ấy, bằng cách phong Hiển Thánh cho Nữ Tu 
Faustina, và thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót Chúa trong khắp Giáo Hội Hoàn 
Vũ, vào Chúa Nhật Thứ Hai sau Lễ Phục Sinh, ñúng như lời yêu cầu của Chúa với 
Thánh Nữ Faustina, vị Thánh ñầu tiên của thế giới khi mới bước vào Niên Kỷ XXI. 

Là người Công Giáo của ðệ Tam Thiên Niên, không thể nào không biết ñến Sứ 
ðiệp Thương Xót của Chúa, vì Người ñã chọn Thánh Nữ Faustina là vị Tông ðồ 
và là Thư Ký phân phát ân sủng của Lòng Thương Chúa, và ñã trở nên nguồn hy 
vọng cho thế giới ngày nay. Ngày xưa, người ta ñã lắng nghe lời cảnh báo của tiên 
tri Giona thế nào?  Thì nay chúng ta cũng nên chú tâm ñến sứ ñiệp thương xót của 
Chúa ban cho Thánh Nữ Faustina như vậy. 

 
VAGSC                                                 

 Xin Chúa chúc lành cho các dự án của VAGSC và trả công bội hậu cho các ân nhân của hội 
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Sứ ðiệp Thương Xót của Chúa. 
Alexander Nguyễn Hoạt – Trích dẫn * Rev. Nguyễn Kim Long – Nihil Obstat 

Trích từ: Diary Divine Mercy In My Soul – Saint Faustina – Chúa nói với Môn ðệ của Người – Rev W. Kosicki 
 

I  Lòng Thương Xót bao la 
của Chúa ñược tích chứa 
trong bức hình. 
 
Từ 2000 năm trước, trên ñồi 
Golgota xưa, quân dữ ñã lấy giáo 
ñâm thủng Thánh Tâm Chúa, Máu 
cùng Nước ñã chảy ra trở thành 
một ñại dương thương xót.  
 
Gần 2000 năm sau cảnh tượng ñó 
lại ñược Chúa làm sống lại một lần 
nữa, khi Người hiện ra với Thánh 
Nữ Faustina, trong lúc Thánh Nữ 
còn là một nữ tu gốc Ba Lan, sinh 
ngày 25-8-1905, một cô gái quê 
mùa, ñơn sơ, thất học và nghèo 
khổ; chị ñã phải ñi làm thuê ở 
mướn ñể ñộ nhật qua ngày.  
 
Nhưng mãi ñến năm 20 tuổi, chị 
mới ñược nhận vào dòng; ở trong 
dòng, nữ tu ñã ñược diễm phúc gặp 
gỡ ðức Kitô. Người ñã chọn Nữ 
Tu là Thư Ký và là vị Tông ðồ 
phân phát ân sủng của Lòng 
Thương Xót Chúa. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ảnh Chúa Thương Xót 

Tối ngày 22-2-1931, Chúa Giêsu 
ñã hiện ra trong phòng của Nữ Tu 
Faustina, và ban cho nhân loại một 
lời hứa nồng nàn và tha thiết sau: 
 
“Con hãy cho vẽ lại bức hình mà 
con vừa thấy mà tôn thờ. Linh 
hồn nào tôn kính bức hình sẽ 
không hư mất, Cha cũng hứa cho 
họ vinh thắng những kẻ thù ngay 
trên thế gian này, nhất là trong 
giờ lâm tử. Chính Cha sẽ bảo vệ 
họ như vinh quang của riêng 
Cha. (NK 74). 
 
Nhìn vào bức hình Chúa Thương 
Xót chúng ta thấy một hình có ba 
cảnh rõ rệt như sau: 
 

1. Cảnh thứ nhất, Chúa 
Giêsu, vừa từ cõi chết 
sống lại trong ñêm vọng 
Phục Sinh, chân tay còn 
in những thương tích ñẫm 
máu. 

 
2. Cảnh thứ hai là ở trên ñồi 

Canvê xưa, khi quân giữ 
lấy ñòng ñâm thủng cạnh 
sườn Người, Máu cùng 
Nước chảy ra thành một 
ñại dương thương xót. 
Nước màu xanh lạt tượng 
trưng cho Nhiệm Tích 
Thánh Tẩy, Máu màu ñỏ 
tượng trưng cho Nhiệm 
Tích Thánh Thể. Nước và 
Máu hai nhiệm tích này 
dùng ñể rửa sạch và nuôi 
dưỡng linh hồn con người. 

 
3. ðiểm ñặc biệt hơn hết của 

bức hình, là dấu ấn ðức 
Tin của Chúa. Chúa khẳng 
ñịnh rằng trên bức hình 
này phải có dấu ấn của 
Người:  

  
         ‘Lạy Chúa Giêsu 

               con tín thác nơi Chúa’. 

ðến ñây, mời quí vị hãy nhớ lại 
cảnh trên ñồi Golgota xưa, người 
trộm lành chỉ tỏ ra ñức tin có một 
lần: ‘Lạy Chúa khi nào Ngài về 
nước Trời thì nhớ ñến con’. Chỉ có 
thế, mà Chúa ñã hứa ban cho 
người ấy nước hằng sống: ‘Ngay 
hôm nay con sẽ ở trên Thiên 
ðàng cùng Ta (Luca 23: 43)’. 

 

Cho nên linh hồn nào năng chiêm 
ngưỡng bức hình Chúa Thương 
Xót, với dấu ấn ‘Lạy Chúa Giêsu 
con tín thác nơi Chúa’, ñức tin 
của linh hồn ấy mỗi ngày mỗi trở 
nên sung mãn. Một khi linh hồn ñã 
có lòng tín thác dồi dào bao nhiêu, 
càng sâu ñậm bao nhiêu, thì hồng 
ân Chúa ban sẽ bao la bấy nhiêu. 
 

Vì Chúa ñã hứa: 
“Thà rằng trời ñất này trở về hư 
vô, tình thương của Cha không 
thể nào không ấp ủ một linh hồn 
có lòng tín thác (NK 1777). 
 

ðó là lý do tại sao, nên khyến 
khích mọi người năng chiêm ngắm 
hình Chúa Thương Xót, cốt ý làm 
cho ñức tin của linh hồn ñó mỗi 
ngày một triển nở hơn. 
 
II. Lòng Thương Xót Chúa 
tuôn ñổ chan hòa cho mọi  
người. 
 

Sứ ñiệp Lòng Thương Xót Chúa 
không có gì là mới lạ, chỉ nhắc lại 
những lời của Chúa dạy trong Phúc 
Âm:  
 

“Các con hãy thương xót như 
Cha các con là ðấng thương xót 
(Lc 6:36).  
 
Nhưng ở ñây sứ ñiệp còn mang 
một tiêu ñiểm mới mẻ và vĩ ñại; sứ 
ñiệp kêu gọi con người nên thấu 
hiểu một cách sâu sa tình thương 
của Chúa không giới hạn và khả 
dụng cho tất cả mọi người, ñặc biệt 
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cho những kẻ tội lỗi khốn khó. Vì 
Chúa ñã hứa ban ơn tha thứ với 
Thánh Nữ Faustina:  

 

“Người tội càng nặng, có quyền 
hưởng thương xót càng nhiều 
của Cha (NK 723). 

 

Và Người còn bảo ñảm với Nữ 
Thánh rằng: 
 

“Lòng thương xót của Cha lớn 
hơn tội lỗi của con và của toàn 
thế giới … Cha ñể Thánh Tâm 
Cha bị ñâm thâu bởi một lưỡi 
ñòng, như thế là mở rộng nguồn 
thương xót cho con. Hãy ñến với 
lòng tín thác mà ñón lấy những 
hồng ân từ nguồn mạch này. Cha 
không bao giờ từ chối con tim 
thống hối (NK 1485).” 
 

III. Lòng Thương Xót của 
Chúa vượt khỏi trí năng nhân 
loại. 
 

Giuda một môn ñệ ñã phản bội 
Chúa vì tham lam bạc tiền, nên 
ông ñã bán Thày mình bằng một 
chiếc hôn với giá 30 ñồng bạc. 
Nhưng sau này Giuña ñã hối hận, 
thấy mình có lỗi và nhận ra tội bất 
nhân ñó, nên ñã ăn năn trở lại, 
bằng cách ném 30 ñồng tiền phản 
bội ñó, trả lại cho các vị Kỳ Lão. 
Nhưng khốn thay! Giuña không tin 
vào Lòng Thương Xót hải hà của 
Thiên Chúa; ông cho rằng không 
bao giờ Thày lại tha thứ cái tội 
phản bội của mình, nên Giuña ñã 
thất vọng và tự treo cổ ñể kết liễu 
cuộc ñời.  
 

Trước Thiên Chúa, chúng ta là 
những kẻ tội lỗi khốn khó, nhưng 
tin tưởng vào Lòng Thương Xót vô 
biên của Chúa; dù tội lỗi khốn nạn 
thế nào mặc lòng, vì ñã có lần 
Người ñã bảo ñảm với Thánh Nữ 
Faustina rằng:  
“Cho dù linh hồn ñã ra như cái 
thây ma thối rữa, xét về phương 
diện nhân loại, không còn hy 
vọng hồi sinh. Nhưng ñối với 
Thiên Chúa thì khác, phép lạ của 
Lòng Thương Xót Chúa sẽ làm 

mới lại linh hồn ñó một cách toàn 
diện (NK 1448).” 
 

IV. Nhân loại sẽ có bình an, 
nếu tín thác vào Lòng Thương 
Xót của Thiên Chúa. 
 

Trong nhật ký Lòng Thương Xót 
Chúa của Thánh Nữ Faustina, 
Chúa ñã nói với ba lần rằng: 
 
“(NK 300) Nhân loại sẽ không 
ñược bình an cho ñến khi nào 
quay về với lòng thương xót của 
Cha với lòng tín thác. Ôi, Cha ñã 
phải ñau ñớn biết bao vì sự nghi 
ngờ của một linh hồn! Họ tuyên 
nhận Cha là ðấng Thánh Thiện 
và Công Bằng, nhưng không tin 
Cha là ðấng Thương Xót và 
không nhận ra lòng nhân lành 
của Cha. Cả như ma quỉ cũng tán 
dương ưu phẩm công bằng của 
Cha, nhưng không tin vào lòng 
nhân lành của Cha”. 
 

Và: 
 

“(NK 699) … Hỡi ái nữ của 
Cha, con hãy nói cho cả thế giới 
biết về Lòng Thương Xót khôn 
lường của Cha. Cha ước mong 
ñại lễ kính Lòng Thương Xót Cha 
trở thành chỗ nương náu và trú 
ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các 
tội nhân ñáng thương … Cha 
mong ước ñại lễ ấy phải cử hành 
trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ 
Phục Sinh. Nhân loại sẽ không có 
bình an cho ñến khi nào trở về 
với nguồn mạch thương xót của 
Cha”. 
 

Sau nữa, Chúa muốn trào ñổ: 
“(NK 1074) … Những ngọn lửa 
xót thương ñang làm Cha rạo 
rực, Cha muốn trào ñổ cho các 
linh hồn. Ôi! Người ta sẽ làm 
Cha ñau khổ biết bao, nếu họ 
không sẵn lòng ñón nhận những 
ngọn lửa xót thương ấy. Hỡi ái 
nữ của Cha, con hãy làm hết khả 
năng của con ñể truyền bá việc 
tôn thờ Lòng Thương Xót của 
Cha … Con sẽ nói cho nhân loại 
ñau thương hãy sán vào Trái Tim 

ñầy lân ái của Cha, Cha sẽ ban 
ñầy bình an cho họ”. 
 

V. ðức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolo II truyền bá sứ ñiệp. 
 

ðức Giáo Hoàng Gioan Phalo II ñã 
nhận trách nhiệm: 
 

“Ngay từ khi khi bắt ñầu công 
việc mục vụ tại Rôma, Ta ñã coi 
sứ ñiệp này như một ñặc nhiệm, 
Chúa quan phòng ñã ủy thác cho 
Ta, trong hiện trạng con người 
ngày nay, của Giáo Hội và thế 
giới” (ñền thánh Collevalenza Ý năm 1982). 
 

Theo sự hướng dẫn của Chúa nói 
Thánh Nữ Faustina, và sự kêu gọi  
của ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 
II, sứ ñiệp thương xót là nguồn hy 
vọng cho thế giới ngày nay. 
 

VI. Thi hành sứ ñiệp.  
 

Theo như những mạc khải của 
Chúa ban cho Thánh Faustina, việc 
sùng kính Lòng Thương Xót Chúa 
ñược qui vào ba phương cách: 
  
1. Thỉnh cầu Lòng Thương Xót 

Chúa. Hãy cầu nguyện hằng 
ngày bằng chuỗi kinh thương 
xót, vì Chúa ñã hứa: “ðọc 
Chuỗi Kinh Thương Xót con 
mang nhân loại gần Cha hơn 
(NK 929)”.   

 

2. Thực hành việc thương xót 
với tha nhân: “Cha ban cho 
con 3 cấp ñộ thương xót: Việc 
làm - Lời nói - Cầu nguyện”. 

 

3. Tín thác vào Lòng Thương 
Xót Chúa: “Cha ñã mở rộng 
Trái Tim Cha như là nguồn 
mạch xót thương … Hãy ñến 
với biển cả xót thương ấy với 
niềm tín thác …(NK 1520)” 

 

 
 VAGSC Kính Mời 

Hội Viên – Quí Ân Nhân & Thân Hữu 
Tham Dự: Giờ ðền Tạ & Thánh Lễ   

Kính Lòng Thương Xót Chúa 
Chúa Nhật 4-11-2010 

10:00am 
Trung Tâm Công Giáo Orange 
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ðọc Tuần Cửu Nhật Xin Thiên C 
 

Tỉnh Lư 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xin phó thác thai nhi thế giới nơi Các Thánh A.H. 

Hội ðồng Giám Mục Hoa Kỳ ñã phản kháng …! 

Tin Hoa Kỳ (Tổng Hợp) – Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Thượng Viện 
Hoa kỳ ñã thông qua dự luật cải tổ y tế trong ñó có ñiều khoản cho phép 
chính phủ xử dụng quỹ liên bang ñể tài trợ cho việc phá thai.Trước khi 
Thượng Viện biểu quyết về dự luật vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2009, 
Ðức Hồng Y Daniel Di Nardo, Chủ Tịch Ủy Ban các hoạt ñộng bênh vực sự 
sống, Ðức Cha William Murphy, Chủ Tich Ủy Ban công lý và phát triển 
nhân bản quốc nội, Ðức cha John Wester, Chủ Tịch ủy ban về di dân, ñã 
ñồng ký tên vào một lá thư gởi cho Thượng Viện Hoa kỳ.  

Lá thư có ñoạn viết như sau: "Trong nhiều tháng qua, Hội ñồng Giám 
Mục chúng tôi ñã làm việc với một số dân biểu quốc hội, chính phủ và 
các viên chức khác ñể cùng soạn thảo một dự luật y tế thực sự bảo vệ sự 
sống, theo phẩm giá, sức khỏe và lương tâm của con người. Nhưng 
chúng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng: Dự luật của Thượng Viện vẫn còn 
thiếu sót trong mọi lãnh vực luân lý mà chúng tôi hằng quan tâm ". 

Theo các Ngài, dự luật của Thượng Viện không những ñi ngược lại lập 
trường của Hạ Viện, mà còn vi phạm luật pháp trong các chương trình y tế 
Liên Bang khác. Lá thư mang chữ ký của Ðức Hồng Y Di Nardo, Ðức Cha 
Murphy và Ðức Cha Wester còn viết rằng: Về việc xử dụng qũy liên bang 
ñể tài trợ cho việc phá thai, dự luật ñược Thượng Viện thông qua cũng ñi 
ngược lại với ý kiến của ñại ña số dân Mỹ như ñược tỏ rõ qua nhiều cuộc 
thăm dò dư luận, và cũng là ý kiến của chính Tổng Thống Mỹ.  

 Trong một tuyên ngôn ñược công bố ngay sau khi Thượng Viện thông 
qua dự luật, Ðức Hồng Y Di Nardo tuyên bố rằng: “Hội ðồng Giám Mục 
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chống lại dự luật của Thượng Viện cho ñến khi nào 
dự luật ñược tu chính ñể ngăn ngừa việc xử dụn 

 

 

ðại Lễ  
Kính Lòng Thương Xót Chúa 

 
I. Chúa muốn thiết lập. 
Trong cuốn nhật ký của Thánh 
Nữ Faustina, Chúa ñã tỏ ra 
Người muốn thiết lập lễ kính: 
“Lễ này phát xuất từ Lòng 
Thương Xót thâm sâu của Cha, 
và ñược xác ñịnh tận trong ñáy 
lòng nhân từ bao la của Cha 
(NK 420)”. “Cha muốn lễ kính 
nhớ này trở nên chốn náu thân 
cho mọi linh hồn, và ñặc biệt 
cho những kẻ tội lỗi nặng nề. 
Trong ngày ñó, từ cõi thâm 
sâu Lòng Thương Xót của Cha 
mở ra … Cha sẽ ñổ tràn cả 
một ñại dương hồng ân cho 
những linh hồn nào tới gần 
nguồn thương xót ấy (NK 699)”. 
 

II. ðức Giáo Hoàng ñáp ứng. 
Ngày 30-4-2000, ðGH Gioan 
Phaolo II ñã phong hiển thánh 
cho nữ tu Faustina, và thiết lập 
Lễ Kính Lòng Thương Xót 
Chúa vào Chúa Nhật sau Lễ 
Phục Sinh trong khắp Giáo 
Hội hoàn vũ. 
 

III. Hồng Ân Chúa hứa ban. 
“Cha muốn tha hoàn toàn tội 
lỗi và hình phạt cho những 
linh hồn nào xưng tội và rước 
lễ, trong ngày Lễ Kính Lòng 
Thương Xót Chúa (NK 1109)”. 
“Bất cứ ai tới suối nguồn sự 
sống ấy, sẽ ñược tha thứ các 
tội lỗi và hình phạt (NK 300”). 
“Linh hồn nào xưng tội và 
rước Mình Thánh Chúa trong 
ngày Lễ Kính Lòng Thương 
Xót Chúa, sẽ ñược ơn tha thứ 
các tội lỗi và hình phạt (NK 699). 
 

IV. Chuẩn Bị Tâm Hồn 

1. Thành thật hối cải tội lỗi 
2. Tín thác hoàn toàn vào Chúa 
3. Xưng tội và rước Mình 
   Thánh Chúa. 
4. Tôn kính hình Chúa Thương  
    Xót 
5. Thương xót tha nhân 
6. ðọc Tuần Cửu Nhật 
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Chúa Dạy ðọc Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa 
 

Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1937, Chúa Giêsu ngỏ ý muốn Thánh Nữ Maria Faustina làm tuần cửu nhật, bắt ñầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh cho ñến Thứ Bảy tuần kế tiếp. 
Chính Chúa ñã ñọc cho Chị Thánh, viết các ý chỉ cầu nguyện. Nghĩa là mỗi ngày Chị Thánh dâng lên Thánh Tâm Chúa một loại linh hồn khác nhau và dìm họ vào ñại 
dương thương xót của Người, ñể nài xin Chúa Cha ban những ân sủng cần thiết cho họ - nhờ sức mạnh Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. 

(Mỗi ngày ñọc 1 ý nguyện cùng với Chuỗi Kinh Thương Xót) 
 

IMMPRIMATUR – ðức Giám Mục PHÊRO TRẦN ðÌNH TỨ 
Chủ Tịch Uỷ Ban Phụng Tự - Trực Thuộc Giáo Hội Việt Nam - Phú Cường ngày 8 tháng 9 năm 2004 

 
 NGÀY THỨ NHẤT 

 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha toàn thể nhân loại, cách 
riêng là tất cả các tội nhân, rồi 
dìm họ vào ñại dương thương 
xót của Cha. Như vậy con sẽ an 
ủi Cha trong cơn sầu não vì sự 
trầm luân của các tội nhân ñã 
gây ra cho Cha”. 
 

Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót, chính bản tính Chúa là lân ái 
và tha thứ cho chúng con, xin ñừng 
xem sao tội lỗi chúng con, nhưng 
nhìn ñến niềm tín thác chúng con 
phó trót nơi lòng nhân hậu vô biên 
của Chúa. Xin hãy ñón nhận hết 
thảy chúng con vào nơi nương náu 
trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa, 
và ñừng bao giờ ñể chúng con lìa 
khỏi nơi ñó. Chúng con cầu xin ơn 
này nhân danh tình yêu kết hợp 
Chúa làm một cùng ðức Chúa Cha 
và ðức Chúa Thánh Thần. 
   

Ôi quyền toàn năng lòng lân tuất 
Thiên Chúa,  

Phần rỗi của kẻ có tội,  
Chúa là biển cả tình thương và 

nhân hậu, 
Cứu giúp những ai khiêm nhượng 

kêu cầu. 
Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến toàn thể nhân 
loại, nhất là các tội nhân khốn 
cùng, tất cả ñang ñược ấp ủ trong 
Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa 
Giêsu. Nhân vì cuộc Khổ Nạn 
thảm thương của Người, xin Cha 
cho chúng con nhìn thấy tình 
thương của Cha ñể chúng con 
ñược ngợi khen quyền toàn năng 
lòng thương xót của Cha ñến muôn  
ñời. Amen 
 

NGÀY THỨ HAI 
 
“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha linh hồn các Linh Mục và 
Tu Sĩ, rồi dìm các ngài vào lòng 
thương xót khôn dò của Cha. 
Chính các vị ấy là những người 
ñã cho Cha nghị lực, ñể gánh 
chịu cuộc Khổ Nạn cay ñắng của 
Cha. Các ngài là những dòng 
kênh, ñể lượng thương xót của 
Cha thông trào cho toàn thể 
nhân loại”. 

 
Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin 
Chúa gia tăng ơn thánh trong 
chúng con ñể mọi người nhìn thấy 
chúng con ñều tôn vinh Cha Toàn 
Thương, ðấng ngự trên trời. 
 

Suối nguồn tình yêu Chúa 
Ngự trị nơi những tâm hồn trinh 

khiết, 
ðược ngụp lặn trong Biển Tình 

Thương 

Sáng ngời như tinh tú, rạng rỡ như 
bình minh. 

 
Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến ñoàn người [ưu 
tuyển] trong vườn nho của Cha, ñó 
là linh hồn các linh mục và tu sĩ, 
xin Cha ban cho các ngài sức mạnh 
phúc lành của Cha. Nhân vì tình 
yêu của Trái Tim Con Cha là nơi 
các ngài ñang ñược ấp ủ, xin Cha 
thông ban cho các ngài quyền năng 
và ánh sáng của Cha, ñể các ngài 
có thể dẫn dắt tha nhân trên ñường 
cứu ñộ, và ñồng thanh ca ngợi lòng 
thương xót vô biên của Cha ñến 
muôn ñời. Amen. 
 

 

NGÀY THỨ BA 
 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha hết thảy các linh hồn ñạo 
ñức và trung nghĩa, rồi dìm họ 
vào ñại dương thương xót của 
Cha. Các linh hồn này ñã mang 
ñến cho Cha niềm an ủi trên 
ðường Thập Giá. Chính họ là 
giọt ủi an giữa ñại dương cay 
ñắng của Cha”. 
 
Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót, từ kho tàng xót thương, Chúa 
trào ñổ chan hòa ơn thánh cho từng 
người và mọi người. Xin hãy ñón 
nhận chúng con vào nơi nương náu 
trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa 
và ñừng bao giờ ñể chúng con lìa 
khỏi nơi ñó. Chúng con cầu xin ơn 
này nhân vì tình yêu kỳ diệu Trái 
Tim Chúa ñang bừng cháy ñối với 
ðức Chúa Cha trên trời. 
 

     Những phép lạ của lòng thương 
xót thật huyền nhiệm, 

     Kẻ tội lỗi, người công chính 
chẳng ai hiểu thấu. 

     Khi ghé mắt nhân từ nhìn ñến 
chúng con, 

     Chúa lôi kéo hết thảy ñến gần 
tình yêu Chúa. 

 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến các linh hồn trung 
nghĩa như phần sản nghiệp của 
Con Cha. Nhân vì cuộc Khổ Nạn 
thảm thương của Người, xin Cha 
chúc lành và che chở họ luôn mãi. 
Như vậy, họ sẽ không sai phạm 
trong ñức mến hoặc ñánh mất kho 
tàng ñức tin thánh thiện, nhưng 
ñược cùng các Thiên Thần và Các 
Thánh tôn vinh lòng thương xót vô 
cùng của Cha ñến muôn ñời. 
Amen. 
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NGÀY THỨ TƯ 
 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha những người ngoại giáo và 
những người chưa nhận biết 
Cha. Cha ñã tưởng nghĩ ñến họ 
trong cuộc Khổ Nạn cay ñắng 
của Cha, và nhiệt tâm sau này 
của họ cũng ñã an ủi Trái Tim 
Cha. Con hãy dìm họ vào ñại 
dương thương xót của Cha”. 
 
Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót, Chúa là Ánh Sáng của toàn thế 
giới. Xin hãy ñón nhận vào nơi 
nương náu trong Trái Tim vô cùng 
từ ái Chúa, linh hồn các người 
ngoại giáo là những kẻ chưa nhận 
biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân 
phúc của Chúa chiếu soi trên họ, 
ñể họ cũng ñược cùng với chúng 
con tán dương lòng thương xót kỳ 
diệu của Chúa; và ñừng ñể họ lìa 
khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô 
cùng lân tuất của Người. 
       

Nguyện xin ánh sáng tình yêu 
Chúa 

   Chiếu soi những linh hồn còn 
trong tăm tối; 

     Xin cho những linh hồn này 
ñược nhận biết Chúa, 

     Và cùng chúng con ngợi khen 
lòng Chúa xót thương. 

 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến linh hồn những 
người ngoại giáo và những người 
chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn 
ñược ấp ủ trong Trái Tim vô cùng 
lân tuất Chúa Giêsu. Xin Cha lôi 
kéo họ về với ánh sáng Phúc Âm. 
Những linh hồn này chưa biết rằng 
ñược yêu mến Cha là hạnh phúc 
lớn lao dường nào. Xin Cha ban 
cho họ cũng ñược tán dương lòng 
quảng ñại xót thương của Cha ñến 
muôn ñời. Amen. 
 

NGÀY THỨ NĂM 
 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha linh hồn những người lạc 
giáo và ly giáo, rồi dìm họ trong 
ñại dương thương xót của Cha. 
Trong cuộc Khổ Nạn cay ñắng, 

chính họ ñã xé nát Thân Mình 
và Trái Tim Cha, tức là Giáo 
Hội. Khi nào họ quay về hợp 
nhất với Giáo Hội, các thương 
tích của Cha mới ñược chữa 
lành, và như vậy làm dịu bớt 
cuộc Khổ Nạn của Cha”. 
 
Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót là chính sự Toàn Thiện, Chúa 
không khước từ những ai tìm kiếm 
ánh sáng của Chúa. Xin hãy ñón 
nhận vào nơi nương ẩn trong Trái 
Tim từ ái Chúa linh hồn các người 
lạc giáo và ly giáo, và ñừng ñể họ 
lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim 
vô cùng lân tuất của Chúa; nhưng 
xin liệu cho họ cũng ñược tán 
dương lòng quảng ñại xót thương 
của Chúa. 
 

Cả những người ñã xé chiếc áo 
toàn vẹn của Chúa, 

 Suối nguồn xót thương từ Thánh  
Tâm cũng trào tuôn cho họ. 

   Lạy Chúa, quyền toàn năng 
thương xót vô biên 

Sẽ ñưa họ ra khỏi lỗi lầm. 
 
Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến linh hồn những 
anh chị em lạc giáo và ly giáo, 
những người ñã phung phí các ơn 
lành và lạm dụng các ân sủng của 
Cha trong sự cố chấp lầm lạc. Xin 
Cha ñừng xem sao các lầm lỗi của 
họ, nhưng hãy nhìn ñến tình yêu 
Thánh Tử của Cha và cuộc Khổ 
Nạn cay ñắng, mà vì họ Người ñã 
gánh chịu, bởi vì họ cũng ñược ấp 
ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất 
Chúa Giêsu. Xin Cha cho họ quay 
về ñể cùng ñược tôn vinh lòng 
thương xót cao cả của Cha ñến 
muôn ñời. Amen. 
 

NGÀY THỨ SÁU 
 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha những linh hồn hiền lành 
khiêm nhượng và những linh 
hồn thơ ấu, rồi dìm họ trong ñại 
dương thương xót của Cha. 
Những linh hồn này rất giống 
Trái Tim Cha. Họ ñã thêm nghị 

lực cho Cha trong cuộc Khổ Nạn 
ñắng cay. Cha nhìn thấy họ như 
những thiên thần dưới thế, chầu 
kính trước các bàn thờ của Cha. 
Cha tuôn ñổ tất cả những dòng 
thác hồng ân xuống cho họ. Chỉ 
các linh hồn khiêm nhượng mới 
nhận ñược hồng ân của Cha. Với 
lòng tín nhiệm, Cha ñặc biệt yêu 
thích những linh hồn ấy”. 
 
Lạy Chúa Gêsu ñầy lòng thương 
xót, Chúa ñã phán rằng: “Hãy học 
cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm 
nhường trong lòng.” Xin hãy ñón 
nhận vào nơi nương náu trong Trái 
Tim vô cùng từ ái Chúa, tất cả 
những linh hồn hiền lành khiêm 
nhường và những linh hồn thơ ấu. 
Các linh hồn ấy làm thiên ñàng vui 
thỏa và ñược Cha trên trời ñặc biệt 
yêu thương. Họ như bó hoa ngào 
ngạt trước tòa Thiên Chúa; và 
Người vui hưởng hương thơm của 
họ. Lạy Chúa Giêsu, những linh 
hồn này ñang nương náu trong Trái 
Tim vô cùng lân tuất Chúa và 
không ngừng ca ngợi tình yêu và 
lòng thương xót của Chúa. 
 

Linh hồn thực sự hiền lành khiêm 
nhượng,  

Ngay ở trần gian ñã hô hấp bầu 
khí thiên ñàng. 

Và hương thơm của linh hồn khiêm 
nhượng, 

Làm cho ðấng Tạo Hóa ñược vui 
thỏa. 

 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến những linh hồn 
hiền lành khiêm nhượng và những 
linh hồn thơ ấu, những người ñang 
ñược ấp ủ trong Trái Tim vô cùng 
lân tuất Chúa Giêsu. Những linh 
hồn này rất giống Thánh Tử của 
Cha. Hương thơm của họ từ trần 
gian ngát tỏa lên tòa Cha. Lạy Cha 
hay thương chí nhân, nhân vì tình 
yêu Cha dành cho những linh hồn 
này, con nài xin Cha chúc lành cho 
toàn thế giới ñể mọi linh hồn ñều 
ñược chung tiếng ca tụng lòng 
thương xót của Cha ñến muôn ñời. 
Amen. 
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NGÀY THỨ BẢY 
 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha những linh hồn ñặc biệt 
sùng kính và tôn vinh lòng 
thương xót Cha, rồi dìm họ vào 
lòng thương xót của Cha. Những 
linh hồn này, ñã cảm thông cuộc 
Thương Khó và ñi sâu vào tâm 
trí của Cha nhất. Họ là những 
bản sao sống ñộng, Trái Tim vô 
cùng từ ái của Cha. Những linh 
hồn này sẽ sáng chói ñặc biệt ở 
ñời sau. Không ai trong số họ sẽ 
phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ 
từng người, cách riêng trong giờ 
lâm tử”. 
 
Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót. Trái Tim Chúa là Toàn Yêu. 
Xin hãy ñón nhận vào nơi nương 
náu trong Trái Tim vô cùng từ ái 
Chúa linh hồn những người ñặc 
biệt tán dương và sùng kính lòng 
thương xót cao cả của Chúa. 
Những linh hồn này ñược mạnh 
sức, nhờ chính sức mạnh của 
Chúa. Giữa mọi ñau khổ và chống 
ñối, họ vẫn vững tiến, nhờ tin cậy 
vào lòng thương xót Chúa. Những 
linh hồn này kết hợp với Chúa và 
gánh vác toàn thể nhân loại trên 
vai. Họ không bị phán xét nghiêm 
thẳng, nhưng ñược lòng thương 
xót Chúa bao bọc khi từ giã cõi 
ñời. 
 

Linh hồn nào ca ngợi lòng nhân 
lành Chúa, 

Sẽ ñược Người ñặc biệt yêu 
thương. 

Linh hồn ñó lúc nào cũng ở bên 
nguồn sống, 

Và kín múc những hồng ân từ lòng 
thương xót Chúa. 

 

 Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến những linh hồn 
tôn vinh và sùng kính ưu phẩm cao 
cả nhất của Cha là lòng thương xót 
vô bờ, những người ñang ñược ấp 
ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất 
Chúa Giêsu. Họ là Phúc Âm sống 
ñộng, tay ñầy ắp những việc nhân 
ái, và lòng tràn ngập hân hoan, hát 

lên khúc ca tán tụng lòng thương 
xót Cha. Lạy ðấng Tối Cao! Con 
van nài Cha hãy tỏ lòng thương xót 
với họ theo như niềm hy vọng và 
tín thác họ ñặt nơi Cha. Xin Cha 
hãy thực hiện lời Chúa Giêsu ñã 
hứa: Chính Ta sẽ bảo vệ những 
tâm hồn sùng kính lòng thương xót 
vô bờ của Ta như vinh quang riêng 
của Ta suốt ñời họ, nhất là trong 
giờ lâm tử. Amen. 
 

NGÀY THỨ TÁM 
 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha những linh hồn nơi luyện 
ngục, rồi dìm họ xuống vực thẳm 
lòng thương xót của Cha. Hãy ñể 
những dòng Máu của Cha, làm 
mát dịu những ngọn lửa ñang 
thiêu ñốt họ. Tất cả các linh hồn 
này ñược Cha hết lòng thương 
yêu, họ ñang ñền bồi phép công 
bình của Cha. Con có khả năng 
ñem lại phúc thanh nhàn cho họ. 
Con hãy lãnh nhận mọi ân xá từ 
kho tàng của Hội Thánh ñể dâng 
tặng các linh hồn ấy. Ôi! Nếu con 
biết ñược những cực hình họ 
ñang phải chịu, chắc con sẽ 
không ngừng cho họ những của 
bố thí thiêng liêng và thay họ 
ñền bồi phép công bình của 
Cha”. 
 
Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót, Chúa ñã phán rằng Chúa 
muốn lòng nhân từ; vì thế con ñưa 
vào nơi nương náu trong Trái Tim 
vô cùng từ ái Chúa những linh hồn 
luyện ngục, những linh hồn rất quí 
yêu ñối với Chúa, nhưng ñang phải 
ñền bồi phép công bình của Chúa. 
Ước chi những dòng Máu cùng 
Nước chảy ra từ Trái Tim Chúa 
hãy dập tắt những ngọn lửa chốn 
luyện hình, ñể từ nơi ấy, sức mạnh 
của lòng thương xót Chúa cũng 
ñược ngợi khen. 
 

Từ sức nóng kinh hoàng lửa luyện 
hình 

 
Vọng lên lời khẩn nài tình thương 

Chúa, 

Và họ ñược an ủi, dịu mát, thanh 
nhàn, 

Trong dòng suối Máu hòa lẫn Nước. 
 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến các linh hồn ñang 
quằn quại trong Luyện Ngục vì họ 
cũng ñược ấp ủ trong Trái Tim vô 
cùng lân tuất Chúa Giêsu. Con nài 
xin Cha, vì cuộc Khổ Nạn của 
Chúa Giêsu, Thánh Tử của Cha và 
mọi nỗi ñắng cay ngập tràn trong 
linh hồn cực thánh của Người mà 
tỏ lòng thương xót những linh hồn 
ñang chịu án nghiêm thẳng của 
Cha. Xin Cha hãy nhìn các ngài 
qua những thương tích Chúa 
Giêsu, Thánh Tử rất yêu dấu của 
Cha; vì chúng con vững tin lòng 
nhân lành thương xót của Cha 
không hề giới hạn. Amen. 
 

NGÀY THỨ CHÍN 
 

“Hôm nay con hãy ñem ñến cho 
Cha những linh hồn nguội lạnh, 
rồi dìm họ xuống vực thẳm lòng 
thương xót của Cha. Những linh 
hồn này ñã gây nên thương tích 
nhức nhối nhất cho Trái Tim 
Cha. Linh hồn Cha ñã chịu nỗi 
ngao ngán cay cực trong vườn 
Cây Dầu cũng vì những linh hồn 
nguội lạnh này. Vì họ mà Cha ñã 
phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất 
chén ñắng này cho Con, nhưng 
xin ñừng theo ý Con mà theo ý 
Cha.” ðối với họ, hy vọng cuối 
cùng ñể ñược cứu ñộ là chạy ñến 
với lòng thương xót của Cha”. 
 
Lạy Chúa Giêsu ñầy lòng thương 
xót, Chúa là Toàn Thương, con 
ñem các linh hồn nguội lạnh vào 
nơi nương náu trong Trái Tim vô 
cùng từ ái Chúa. Trong ngọn lửa 
tình yêu tinh tuyền của Chúa, xin 
hãy làm cho các linh hồn nguội 
lạnh như những xác chết ñã làm 
Chúa phải ngao ngán cay cực 
dường ấy một lần nữa lại ñược 
bừng cháy ngọn lửa sốt mến. Lạy 
Chúa Giêsu ñầy lân ái, xin thể hiện 
quyền toàn năng lòng thương xót 
mà lôi kéo họ trở về trong tình yêu 
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nồng nàn của Chúa, và ban cho họ 
tặng ân tình yêu thánh thiện, vì 
không có gì vượt quá quyền năng 
của Chúa. 
 

Lửa và ñá lạnh không thể hòa hợp, 
Hoặc lửa phải tàn hoặc ñá phải 

tan. 
Ôi lạy Chúa, với lòng thương xót, 
Chúa sẽ bổ khuyết tất cả những gì 

thiếu sót. 
  

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ñoái 
thương nhìn ñến những linh hồn 
nguội lạnh, những người dù sao 
cũng ñược ấp ủ trong Trái Tim vô 
cùng lân tuất Chúa Giêsu. Lạy Cha 
hay thương, nhân vì cuộc Khổ Nạn 
cay ñắng của Thánh Tử yêu dấu 
Cha và ba giờ quằn quại của Người 
trên thập giá: Xin cho họ cũng 
ñược tôn vinh lòng thương xót sâu 
thẳm của Cha. Amen.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuỗi Kinh Thương Xót 
(ðọc và lần như Chuỗi Môi Khôi) 

 

.Kinh Lạy Cha 
    .Kinh Kính Mừng 

.Kinh Tin Kính 
 

Hạt lớn 
 

X. Lạy Cha Hằng Hữu, con 
xin dâng lên Cha Mình và 
Máu, Linh Hồn và Thần 
Tính của Con rất yêu dấu 
Cha là ðức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng con, 
ð. ñể ñền vì tội lỗi chúng con 
và toàn thế giới. 
  

Hạt Nhỏ (10 lần- 5 chục) 
 
X. Vì Cuộc Khổ Nạn ñau 
thương của Chúa Giêsu Kitô,  
ð. xin Cha thương xót chúng 
con và toàn thế giới. 

 
Kết thúc (3 lần – Sau 5 chục) 

 
X. Lạy ðấng Chí Thánh, là 
Thiên Chúa Toàn Năng 
Hằng Hữu, 
ð. xin thương xót chúng con 
và toàn thế giới. 
 

Thương Xót Tha Nhân 
 

Trong sứ ñiệp thương xót, Chúa Giêsu ñòi buộc Thánh Nữ Faustina ngoài 
việc cầu nguyện, phải thi hành thương xót với tha nhân:  
 
“Cha ñòi hỏi con những việc thương xót phải ñược thực hiện vì yêu mến 
Cha. Ở mọi nơi trong mọi lúc, con phải tỏ lòng nhân ái với những người 
lân cận. Con không ñược thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho 
mình ñiều ấy (NK 742)”.  
 
Và Người khẳng ñịnh: “Nếu linh hồn nào không thực thi nhân ái dưới 
một hình thức nào ñó, họ sẽ không ñược hưởng nhờ lòng thương xót của 
Cha trong ngày thẩm xét (NK 1317). 
 

Trong một thế giới hoang tàn ñổ nát …, sự giữ ñã len lỏi vào trong mọi tầng 
lớp xã hội, tình thương hình như vắng bóng khắp nơi … Cầu nguyện và thực 
thi bác ái cho tha nhân là mang bình an ñến cho nhân loại lỗi lầm, cậy nhờ 
vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là Môn ðệ Chúa Kitô, không thể nào lãng quên bổn phận cứu giúp những 
mảnh hồn chỉ còn da bọc xương, ñang sống cô ñơn, lăn lóc giữa dòng ñời.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Là người Công Giáo chân chính, không nghe theo, không thực hành những 
việc làm phản phúc, không hủy diệt các bào thai sắp sửa làm người.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con kinh hãi nghe ba mẹ quyết ñịnh 
ðem con ra an nghỉ tại nơi này 

Chưa biết nói làm sao con cãi lệnh?! 
Cùng bạn bè lạnh lẽo xếp hàng ñây!  

 

Hội từ thiện VAGSC bảo trợ một 
số trung tâm, với những thiện 
nguyện viên qủa cảm, ñang dành 
giật với Satan, cứu vớt các thai 
nhi ñang gặp cảnh khốn khó, bị 
thế gian hủy diệt. 
 

Mọi sự giúp ñỡ xin gửi về: 

VAGSC  
PO Box 6407 

Santa Ana, CA 92706 
Non Profit Org. # 37 155 2124 

All donations are Tax deductible  

 
Tiếng 
Khóc 
Của 
Thai 
Nhi 

Trong 
Mồ 

 

  

 


