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NOVENA TRONG MÙA CHAY 
 
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG Dữ CụA NĂM VẾT THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 
(TRÍCH TỪ RACCOLTA # 199) 
 
Dấu thánh giá 
Trên tay phải của bạn, đặt lại với nhau chỉ mục của bạn và ngón giữa ngón tay cái của bạn (mang cả 
ba chữ số với nhau như một). Bằng cách này, bạn có thể tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi khi làm dấu 
Thánh Giá. Bây giờ nói, "Nhân danh Chúa Cha (bạn nên chạm vào trán của bạn), và Sơn (liên lạc với 
ba ngón tay của bạn ngực của bạn) và của Chúa Thánh Thần (chạm vào vai trái của bạn sau đó chạm 
vào vai phải của bạn). Amen. " 
 
Hành động thống hối 
O của tôi Thiên Chúa, tôi chân thành xin lỗi vì có Ngài bị xúc phạm và tôi ghét cay ghét đắng tất cả 
tội lỗi của tôi bởi vì tôi sợ sự mất mát của trời và những cơn đau của địa ngục. Nhưng hầu hết tất cả, 
Thiên Chúa của tôi, bởi vì tôi có Ngài bị xúc phạm, Ai nghệ thuật tất cả các tốt và xứng đáng của tất 
cả các tình yêu của tôi. Và tôi tin chắc giải quyết với sự giúp đỡ của ân sủng của Ngài, để thú nhận tội 
lỗi của tôi, làm việc đền tội và sửa đổi cuộc sống của tôi. Amen. 
 
Lời Nguyện Mở đầu 
Grant, Chúa Giêsu Kitô, mà chúng ta sốt sắng thờ phượng năm Thy vết thương quý giá nhất, có thể 
họ ấn tượng sâu sắc khi trái tim của chúng tôi trong cuộc sống của chúng ta và hành động của chúng 
tôi. (Xin đọc kinh Sáng Danh cầu nguyện năm lần). Lời cầu nguyện này được lấy từ Raccolta # 203, 
một niềm đam mê của 3 năm (SP Ap., 12 Tháng 12, 1936.) 
 
V. O Thiên Chúa, đến cùng sự hỗ trợ của tôi. 
R. O Chúa, làm cho sự vội vàng để giúp tôi. 
V. Glory là Cha, và Con, và Đức Thánh Linh; 
R. Khi đó là sự khởi đầu, bây giờ và sẽ mãi mãi là, thế giới không có kết thúc. Amen. 
 
ĐẦU THIỀN: tôn vinh tay QUYỀN CỦA CHÚA GIÊSU 
Thân yêu nhất của tôi Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, cúi thấp trước khi Ngài, với Mẹ Maria rất thánh 
và với tất cả các Thiên thần và các thánh trên thiên đường, tôi tôn thờ các vết thương thánh trong tay 
phải của Ngài. Tôi cung cấp cho Ngài cho tình yêu vô hạn, didst thương của Chúa sẽ phải chịu rất 
nhiều đau đớn cay đắng vì tội lỗi của tôi mà tôi ghét cay ghét đắng với tất cả trái tim của tôi, tôi cầu 
xin Ngài cấp ân cần để chiến thắng của Giáo Hội thánh thiện của Ngài trên tất cả các kẻ thù của cô, 
và tất cả bà con ân huệ để đi bộ trong sự thánh thiện trong cách răn của Thy. (Trì tụng Lạy Cha, kinh 
Kính Mừng, Sáng Danh) 
 
Lạy Cha, con ở trên trời thiêng liêng là Thy Tên. Cha trị đến, Ý Cha được thực hiện trên trái đất khi 
nó ở trên trời. Hãy cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày của chúng tôi. Và tha nợ chúng con 
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng tôi. Và dẫn chúng ta vào sự cám dỗ, nhưng cứu chúng con 
cho khỏi sự dữ. Amen. 
 
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng ngươi. Thánh thou nghệ thuật trong số tất cả phụ 
nữ và may mắn là trái cây của lòng Chúa, Jesus. Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, cầu nguyện cho 
chúng tôi kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử của chúng tôi. Amen. 
 
Sáng Danh Thiên Chúa là Cha, và Con và Chúa Thánh Thần. Vì nó là trong đầu bây giờ và sẽ mãi 
mãi là, thế giới không có kết thúc. Amen.  
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NOVENA TRONG MÙA CHAY 
 
CÁC KINH NGUYỆN BẰNG Dữ CụA NĂM VẾT THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ (TIẽP) 
(TRÍCH TỪ RACCOLTA # 199) 
 
 
THỨ HAI THIỀN: tôn vinh tay trái CỦA CHÚA GIÊSU 
Thân yêu nhất của tôi Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, cúi thấp trước khi Ngài cùng với Mẹ Maria rất 
thánh và với tất cả các Thiên thần và các thánh trên thiên đường, tôi yêu mến vết thương thiêng liêng 
trong tay trái Ngài, và tôi nài xin Ngài cho ân sủng cho tất cả các tội nhân nghèo, những người hấp 
hối và đặc biệt là cho những người sẽ không được hòa giải với Ngài. (Trì tụng Lạy Cha, kinh Kính 
Mừng, Sáng Danh) 
 
THỨ BA THIỀN: tôn vinh CHÂN QUYỀN CỦA CHÚA GIÊSU 
Thân yêu nhất của tôi Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, cúi thấp trước khi Ngài, với Mẹ Maria rất thánh, 
và với tất cả các Thiên thần và các thánh trên thiên đường, tôi ngưỡng mộ vết thương thiêng liêng 
trong chân phải của Ngài, và tôi cầu xin ân sủng của Ngài này, có vô số hoa của sự thánh thiện có thể 
các hoa amoung hàng giáo sĩ và tất cả những người được thánh hiến cho Ngài. (Trì tụng Lạy Cha, 
kinh Kính Mừng, Sáng Danh) 
 
THỨ TƯ THIỀN: tôn vinh trái CHÂN CỦA CHÚA GIÊSU 
Thân yêu nhất của tôi Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, cúi thấp trước khi Ngài, với Mẹ Maria rất thánh 
và với tất cả các Thiên thần và các thánh trên thiên đường, tôi tôn thờ các vết thương thiêng liêng 
trong chân trái Thy, và cầu xin Ngài để cung cấp các linh hồn thánh thiện trong Luyện ngục, và đặc 
biệt là những người trong cuộc sống sùng đạo nhất đối với vết thương thiêng liêng của Ngài. (Trì tụng 
Lạy Cha, kinh Kính Mừng, Sáng Danh) 
 
THỨ NĂM THIỀN: tôn vinh phụ đâm CỦA CHÚA GIÊSU 
Thân yêu nhất của tôi Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, cúi thấp trước khi Ngài, với Mẹ Maria rất thánh 
và với tất cả các Thiên thần và các thánh trên thiên đường, tôi yêu mến vết thương thiêng liêng trong 
Side Thy thánh, và tôi cầu xin Ngài ban phước và ân cần nghe tất cả những người đã đề nghị mình để 
lời cầu nguyện của tôi. (Trì tụng Lạy Cha, kinh Kính Mừng, Sáng Danh) 
 
Đóng cửa những lời cầu nguyện 
V. O Virgin buồn nhất, 
R. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi (được đọc ba lần). 
Đấng chịu đóng đinh Chúa Giêsu, xác nhận những lời cầu nguyện của những giá trị của Passion Thy, 
cho tôi sự thánh thiện của cuộc sống, ân sủng để nhận bí tích thánh thiện của Ngài trong giờ của cái 
chết của tôi, và vinh quang đời đời. Amen. (Một niềm đam mê của 3 năm (SC của Offi Thánh, 06 
tháng 5, 1935 SP Ấp, ngày 15 tháng 1 1935). 
 
CUỐI CÙNG CẦU NGUYỆN 
Lạy Thiên Chúa, Cuộc Khổ Nạn của Con duy nhất sinh ra ngươi, và sự đổ Máu Châu Báu của Ngài 
thông qua các vết thương năm người, didst khôi phục lại bản chất con người khi nó đã bị mất bởi tội 
lỗi, ban cho chúng ta, chúng tôi nài xin Ngài, mà chúng ta tôn kính người trên đất các vết thương bị 
Ngài, có thể được tìm thấy xứng đáng để có được ở trên trời, các loại trái cây đó Máu Châu Báu. 
Thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Amen. (Raccolta # 202 Một niềm đam mê trong 5 năm. Ơn 
toàn xá mỗi tháng một lần trên các điều kiện thông thường cho việc tụng niệm hàng ngày của lời cầu 
nguyện này {SP Ấp, 12 Tháng 12, 1936.).  


