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Leo Núi
❤KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ ❤️
(Hôm nay Thứ Tư Cuối Tháng Thánh Giuse xin Quý Ông Bà và ACE hiệp Ý cầu nguyện,
xin Thánh Giuse phù hộ cho Thế Giới thoát khỏi dịch bệnh và chiến tranh đang diễn biến
ngày càng phức tạp)
Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng
con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng
Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng,
mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là
Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người
đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương
đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc.
Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự
chúng con còn thiếu thốn.
Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người
bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người
cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng
rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở
chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ.

Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy
chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các
sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt
chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết
lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.
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