
Kinh Ông Thánh Giuse 

Lạy ơn ông thánh Giuse. Chúng con ch
trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đ
cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đ
hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con c
vững vàng, mà xin ông thánh Giuse b
vậy.  

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, m
Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, v
phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng th
Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông thánh Giuse ghé m
mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Gi
đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Ng
mạnh thiêng liêng và quyền phép Ng
chúng con còn thiếu thốn.  

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Gi
vực con cái Đức Chúa Giêsu đã ch
dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rấ
trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Ng
trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma qu
hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Ng
mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó nh
con được bắt chước Người, và trông c
được chết lành, và được hưởng phúc vô c

Kinh Khấn Thánh Cả Giuse Đấng Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn

Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu c

Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi ng
Giuse truyền lệnh hơn là van xin".
     
Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. 

Khi ở thế gian này, Cha đã từng l
Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con b

Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn n
vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang s
     
Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin t

ơn ông thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, 
ắc phải. Chúng con đã kêu van 

ấng đã làm Bạn cùng Người, phù 
ì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho 

àng, mà xin ông thánh Giuse bầu cử cho chúng con như 

ức kính mến, mà Người làm Bạn cùng 
ẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc 

ùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy 
Giêsu, thì chúng con xin ông thánh Giuse ghé mặt lại 

ần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu 
ộc. Lại xin Người dùng sức 

ền phép Người, mà giúp đỡ những sự 

ức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Ng
ã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Ngư

ọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất m
ữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến 

à các ma quỷ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho kh
ầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các 
ự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng 

à trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, c
ởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.  

* * * * *   * * * * * 

ấn Thánh Cả Giuse Đấng Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn

ưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu.  

ớc mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng : "Trên tr
ơn là van xin". 

ùng Chúa Giêsu cho chúng con.  

ừng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí 
ầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa.  

ụ khó khăn này (...) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để th
ào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. 

ạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận

ì chúng con xin Người bênh 
ương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự 

t mạnh đang ở 
ở chúng con đang khi chiến 

êsu cho khỏi cơn 
ữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các 

ời hằng bầu cử cho chúng 
ợc giữ đạo cho trọn, cùng 

ấn Thánh Cả Giuse Đấng Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn 

ên trời Thánh 

ủa Chúa Con Chí 

ải gỡ giúp chúng con, để thêm một 

ởng Cha có thể chấp nhận 



lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con 
đang gặp phải. Chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người 
sầu khổ kêu cầu Cha.  

Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc 
lóc của chúng con. 

Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. 

* * * * *   * * * * * 

Kinh Lạy Thánh Gia 

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, 
Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:  

Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.  
Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.  
Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau.  
Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.  
Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.   

Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, 
để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, 
xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. 
Amen.  

* * * * *   * * * * * 

 

 


