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nguyenthi leyen

LỜI TẠ ƠN CHÚA, MẸ VÀ THÁNH CẢ CUỐI NĂM

Lạy Chúa ! Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, chỉ còn vài giờ nữa thôi là kết thúc năm
2020, và bắt đầu thời khắc của Tân niên mới 2021
Con xin cảm tạ ơn Chúa vì tình thương bao la đã tuôn đổ muôn vàn Hồng Ân, sự bình an,
và biết bao ơn lành cho con, đại gia đình và đất nước của con suốt năm qua.

Con cảm tạ Chúa và tin rằng Chúa luôn đồng hành cùng con mọi lúc, Chúa đã nâng đỡ,
an ủi con khi buồn khổ, thất vọng, chăm sóc chữa lành khi con đau bệnh, chia sẻ cùng
con niềm vui hạnh phúc. và soi sáng cho con vững tin vào Chúa, tin rằng Chúa rất
thương yêu con, chẳng bỏ rơi chúng con bao giờ.
Tự xét từ đáy lòng con nhận thấy bản thân trong năm qua quá nhiều lỗi tội, biết bao lần
con đã làm Chúa buồn phiền rơi lệ vì con, bao lần con vô tình, vô tâm làm tổn thương anh
chị em, gây cớ làm họ lỗi phạm với Chúa. Bản thân con chưa nhiệt thành hết mình phụng
sự Chúa và phục vụ tha nhân, con chưa làm sinh lợi những nén bạc mà Chúa trao để làm
giàu nhân đức, là tấm vé tốc hành giúp chúng con ngày sau đươc vào Thiên Đàng nhà
Chúa.
Ôi Chúa nhân từ, xin thứ tha tội lỗi cho con !

Trong năm mới 2021.Xin Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng giúp con luôn làm mọi sự với
mong ước sáng Danh Chúa và làm vì lòng yêu mến Chúa.
Con xin phó thác linh hồn và bản thân con, đại gia đình con, giáo xứ, tổ quốc và toàn thế
giới trong sự quan phòng yêu thương của Chúa, Mẹ Maria và Thânh Cả Giuse.
Xin các Ngài che chở, gìn giữ ban sự bình an cho chúng con và toàn thế giới. Amen.

Lạy Mẹ Maria từ bi ! con cảm tạ Mẹ đã luôn khẩn cầu cùng Chúa ban mọi ơn lành hồn xác
cho con, đã luôn kề cận vỗ về, ủi an, chăm sóc con khi vui, lúc buồn. Xin Mẹ tha thứ cho
con những lỗi lầm nhiều thiếu xót đã khiến Mẹ khổ tâm vì con, xin Mẹ dạy bảo và giúp
chúng con nên con cái ngoan hiền luôn biết sống làm đẹp lòng Chúa vui lòng Mẹ.
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Con xin hiệp cùng Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và đại gia đình Thần Thánh, toàn thể nhân
loại và các linh hồn, chúc tụng, cảm tạ tôn vinh và yêu kính Chúa.
Con xin hiệp cùng đại gia đình Thần Thánh, toàn thể nhân loại và các linh hồn, chúc
tụng, cảm tạ tôn vinh và yêu mến Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.

-------------------------------------
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