
 

 
 

Kinh Khấn La Vang 
 
 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, 

chúng con đang tụ họp nơi đây trong Ngày Đại Hội này / 

để tôn vinh Thiên Chúa và chúc tụng Mẹ. / 

Xin Mẹ chúc lành cho mọi người tham dự / và các sinh hoạt của chúng con, / 

để chúng con đạt được nhiều thành quả tốt đẹp theo Thánh ý Chúa trong dịp này. 
 
 

Lạy Mẹ Maria / Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ 

xin Mẹ cho chúng con được giữ vững Đức Tin trong thời đại đầy thử thách này, / 

để chúng con được sống xứng đáng 

là con cháu của các Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam. 
 
 

Lạy Mẹ La Vang / 

là Dấu Chỉ Hy Vọng cho chúng con trong cuộc lữ hành trần thế, / 

xin cho chúng con được luôn vững lòng cậy trông 

nơi tình thương và quyền phép của Chúa, / 

dù khi chúng con gặp thử thách gian nan. 
 
 

Xin Mẹ cho chúng con được gia tăng lòng kính mến Thiên Chúa / 

và tận tình yêu thương mọi người, / 

để chúng con trở nên những môn đệ thật của Chúa Kitô Con Mẹ. 
 
 

Lạy Nữ Vương các gia đình, / xin Mẹ thương các gia đình chúng con. / 

Xin cho các gia đình chúng con được bình an, / hòa thuận, / 

mọi người thương yêu nhau, / trung thành và chung thủy với nhau, / 

giúp nhau đạt được tình yêu và sự sống chân thật. 
 
 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, / 

xin cho mọi người cầu khấn, / và tạ ơn trong dịp Đại Hội này / được như lòng mong ước. / 
 
 

Xin cho mọi người đau khổ được tuân theo Thánh Ý Chúa,/ 

cho các bệnh nhân được mau bình phục, / 

và cho mọi ước vọng chính đáng của chúng con được Chúa và Mẹ nhậm lời. / 

Amen. 


