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Kinh Tin Kính 
 

Tôi  n kính Đức Chúa Trời là Cha phép 
tắc vô cùng dựng nên trời đất. 
 

Tôi  n 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 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  n kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi  n 
có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các 
Thánh thông công; tôi  n phép tha tội; 
tôi  n xác loài người ngày sau sống lại; 
tôi  n hằng sống vậy, Amen. 

Những khách hành hương đi qua Cửa Thánh của Lòng 
Thương Xót tại Nhà Thờ Chánh Tòa, hay hoặc một nhà thờ 
khác được ấn định, thì được hưởng Ân Xá Năm Thánh.  
Ân Xá này có thể nhận được mỗi ngày một lần cho chính 
mình, hay cho một người thân đã qua đời. Đức Thánh Cha chỉ 
thị rằng để được Ân Xá Năm Thánh, việc đi qua Cửa Thánh 
phải kèm theo các việc sau: 
 Đón nhận bí  ch hòa giải (Xưng Tội). 
 Dự lễ và rước lễ. 
 Suy niệm về Lòng Thương Xót Chúa, có thể dùng Kinh 

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở mặt sau, kết thúc 
bằng “Lạy Chúa Giêsu nhân ái, con  n tưởng nơi Ngài.” 

 Tuyên xưng Đức Tin (đọc Kinh Tin Kính) . 
 Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và ý chỉ của ngài. 

Cầu theo ý Đức Thánh 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. 
 
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. 
 
Sáng Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con 
và Ðức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước 
vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời 
chẳng cùng. Amen 



kinh  næm  thánh  lòng  thÜÖng  xót  chúa 
- ÇÙc thánh cha phanxicô - 

Thương Xác Bảy Mối 

 Cho kẻ đói ăn 

 Cho kẻ khát uống  

 Cho kẻ rách rưới ăn mặc  

 Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc 

 Cho khách đỗ nhà  

 Chuộc kẻ làm tôi  

 Chôn xác kẻ chết 

Thương Linh Hồn Bảy Mối 

 Lấy lời lành mà khuyên người 

 Mở dạy kẻ mê muội 

 Yên ủi kẻ âu lo 

 Răn bảo kẻ có tội 

 Tha kẻ dể ta 

 Nhịn kẻ mất lòng ta 

 Cầu cho kẻ sống và kẻ chết 

Thương Người 14 Mối là những việc lành chúng ta có thể làm để thể hiện Lòng Nhân Từ và 
Thương Xót của Chúa cho những ai gặp cảnh khốn khó. Thương Linh Hồn Bảy Mối gồm những 
việc lành để giúp những ai cần sự trợ giúp tâm linh. Thương Xác Bảy Mối gồm những việc lành 
để nâng đỡ những người xung quanh đang gặp khó khăn về mặt vật chất. 

Lạy Chúa Giêsu Kitô,  
Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và cho chúng con biết: ai 
thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con 
sẽ được cứu thoát. 
 
Ánh mắt yêu thương của Chúa đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc; đã 
giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo; 
đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa, và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm 
cướp có lòng ăn năn. 
 
Xin cho chúng con biết lắng nghe, như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con, 
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!” 
 
Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, gương mặt của Thiên Chúa đang 
đem lòng xót thương và tha thứ mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự: xin cho Hội Thánh 
được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian, gương mặt của Chúa sống lại 
hiển vinh. Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải khoác lên người sự yếu 
đuối để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc: xin cho mọi 
người đến với các thừa tác viên đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương 
và tha thứ. 
 
Xin Chúa gửi Thánh Thần đến và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, để Năm 
Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng, để Hội Thánh 
Chúa được thêm lòng nhiệt thành mang Tin Mừng đến với người nghèo, loan báo tự do 
cho những người bị giam cầm và áp bức, và cho người mù lại được nhìn thấy. 
 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, chúng con nguyện xin 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn 
thuở muôn đời. Amen. 


