Hãy Đến Cùng Giuse

Lạy Thánh Giuse
Xin giúp chúng con trong mọi trường hợp

Trong niềm vui mừng lễ kính Thánh Cả Giuse là Quan Thầy của các anh em hội viên
Hội Gia Trưởng, xin trân trọng kinh mời:
Quí soeur,quí vị, anh chị em trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang vui lòng đến :
tham dự buổi Tĩnh Tâm và Thánh Lễ để cầu nguyện cho các anh em trong hội Gia
Trưởng được tràn đầy ơn thánh Linh và tình yêu của Thiên Chúa luôn biết noi gương
Thánh Cả qua sứ vụ phụng sự và phục vụ tha nhân với tinh thần:
Khiêm Nhu – Âm Thầm – Phó Thác.
Tĩnh tâm lúc 4:30 PM và Thánh lễ lúc 6:00 PM Ngày Chúa nhật ngày 19 tháng 3
năm 2017, Chủ tế: Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng, Đồng tế và Thuyết Giảng: Lm.
Đôminicô Nguyễn đông Hùng & Lm. Giuse Đồng Minh Quang.
Linh Hướng: Cha Giám Đốc Đền Thánh Thomas Hà Quốc Dũng
Hội Trưởng: Vincente Đỗ Quốc Hùng

KINH THÁNH GIUSE
Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt
Đức Chúa Trời. Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế
gian này, Cha đã từng là Cha Nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí thánh,
nay xin Cha bào chữa cho chúng con trước tòa Chúa.
Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng- vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể
chấp nhận lời nguyện của chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp
phải. Hơn nữa, chúng con trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích 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.

