
 KINH CẦU XIN ƠN CHỮA LÀNH: CÁC NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG 

 Lạy Thiên Chúa hằng thương yêu chăm sóc, luôn vững bền, hằng có, và công chính; 
 Ngài ban Con Một Ngài cứu chuộc chúng con bằng Máu Huyết của Người trên Thập Giá. 

 Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, mục tử bình an, 
 xin kết hiệp cuộc khổ nạn của Chúa 
 với nỗi đau của những ai từng bị tổn thương nơi thân xác, tâm trí, và tinh thần 
 vì niềm tin đã bị phản bội. 

 Xin Chúa lắng nghe tiếng khóc than của những anh chị em đang bị tổn thương trầm trọng, 
 và những lời van nài của những người yêu thương họ. 
 Xin Chúa xoa dịu những trái tim bồn chồn bằng niềm hy vọng, 
 và với niềm tin, làm cho tinh thần đang run rẩy của họ được vững mạnh. 
 Ban cho họ công lý cách xứng đáng, và dạy dỗ họ bằng chân lý của Ngài. 

 Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi các tâm hồn, 
 xin chữa lành các vết thương của dân Ngài và biến đổi sự tan vỡ nên trọn lành. 
 Ban cho chúng con lòng can đảm và ơn khôn ngoan, đức khiêm nhường và ân sủng, 
 để hành động trong công lý. 
 Thở ơn khôn ngoan vào lời chúng con cầu xin và việc chúng con làm. 
 Ban cho những ai bị tổn thương vì lạm dụng tìm được bình an trong công lý. 
 Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. 
 Amen. 

 Nguồn: HĐGMHK 



 KINH CẦU CHO GIÁO HỘI 

 Lạy Cha Trên Trời, 
 qua mọi thời đại, Cha là nơi nương náu của chúng con. 
 Dầu vậy, chúng con vẫn xin đứng trước tôn nhan Cha 
 khẩn cầu Cha bảo vệ Giáo Hội thánh thiện của Ngài. 

 Đối với các nạn nhân bị lạm dụng và gia đình của họ, 
 xin Cha tuôn đổ ơn chữa lành và bình an. 

 Đối với các Giám Mục của đất nước này, 
 xin Cha tiếp tục thông truyền ơn linh thánh cho những quyết định của các ngài, 
 và dẫn dắt các ngài  trong Thần Khí của Cha. 

 Đối với hàng ngàn linh mục tốt lành và trung tín, 
 là những người đã dấn thân phục vụ Cha và đoàn dân Cha trong sự thánh thiện, 
 xin Cha che chở các ngài trong ân sủng. 

 Đối với các giáo dân đang bực tức, bối rối, và kiếm tìm những lời phân giải, 
 xin Cha ấp ủ họ trong yêu thương, 
 phục hồi lại niềm tin cho họ, 
 khuyên bảo họ bằng sứ điệp Tin Mừng trong sáng, 
 và canh tân họ bằng các bí tích của Cha. 

 Chúng con phó dâng Giáo Hội trong tay Cha, 
 vì không có Cha chúng con chẳng làm được điều gì. 
 Nguyện xin Chúa Giêsu, Thầy Cả Thượng Phẩm và là kim chỉ nam chân thật của chúng con, 
 tiếp tục dìu dắt Giáo Hội trong mọi tư tưởng và việc làm 
 ngõ hầu trở nên khí cụ sự công chính, 
 nguồn mạch ủi an, 
 bí tích hiệp nhất, 
 và là dấu chỉ giao ước trung tín của Cha. 

 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, 
 Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, 
 một Thiên Chúa Duy Nhất, đến muôn đời. Amen! 

 Bà Rita Thiron, Giám Đốc Liên Đoàn Các Ủy Ban Phụng Vụ Tại Các Giáo Phận 



 Kinh nguyện ngắn gọn (I):  Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. 

 Lạy Cha, 
 nhờ lòng thương xót của Cha được bày tỏ qua sự dịu dàng của Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, 
 Đấng đã phán cùng các môn đệ của Người: 
 “Hãy để các trẻ nhỏ hãy đến cùng Ta”, 
 chúng con cầu cho Giáo Hội của Cha trở nên mái ấm an toàn, 
 nơi mà tất cả trẻ nhỏ và ngay cả những người lớn dễ bị tổn thương, 
 được đem đến gần Người Con Yêu Dấu của Cha. 

 Nguyện xin cho tất cả những ai đã từng bị lạm dụng 
 về thể xác, tình cảm và tình dục bởi các thừa tác viên của Cha, 
 được tôn trọng và đồng hành bằng những cử chỉ hữu hình của công lý, 
 và được bồi thường xứng đáng, 
 để họ có thể cảm nhận được ơn chữa lành bằng hương thơm lòng từ bi của Cha. 

 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 
 Amen! 

 Nguồn: Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên 

 Kinh nguyện ngắn gọn (II):  Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. 

 Lạy Cha Trên Trời, 
 Đấng hằng yêu thương và chăm sóc tất cả các trẻ thơ, 
 đặc biệt là những người bé mọn và dễ bị tổn thương, 
 chúng con giao phó cho Cha sự sống của những người đã từng bị lạm dụng tình dục, 
 cũng như niềm tín thác và sự ngây thơ trong sáng đã bị hủy hoại. 
 Xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng kêu la đau đớn của họ 
 và nhận lãnh trách nhiệm về quá nhiều mảng đời bị tan vỡ. 

 Chúng con cầu xin cho họ tìm được niềm thông cảm 
 và sự trợ giúp ngay tại các cộng đoàn và gia đình của họ, 
 ngõ hầu với ân sủng Cha phù trợ, 
 những vết thương của họ có thể được chữa lành, và tìm lại sự bình an. 

 Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, và là Chúa chúng con, 
 Đấng đã chia sẻ sự yếu hèn của chúng con trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. 
 Người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
 Amen. 

 Nguồn: Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên 


