
 

 

 
 

KINH CẦU CHO ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG IV 
 

Lạy Đức Mẹ Maria/ Thánh Mẫu La Vang/ chúng con những người dân Việt tha hương/ cùng 

bước bên Mẹ trên cuộc lữ hành đức tin/. Mẹ vẫn luôn đồng hành/ chở che nâng đỡ chúng 

con/ trên mọi nẻo đường dương thế/. Đến với Mẹ/ chúng con thấm nhuần tình mẫu tử/ vì Mẹ 

hằng nâng đỡ/ che chở và dìu dắt chúng con/ qua mọi cơn gian nan thử thách. 

  

Hướng về Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ tư/ xin Mẹ xum vầy chúng con dưới tà áo Mẹ/ như 

con một nhà trong tình hiệp thông với Đức Kitô/ con yêu dấu Mẹ và là Chúa chúng con. 

 

Xưa Mẹ đã cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con/ giữa thời ly loạn cấm cách/ khốn khổ trăm 

bề/. Nay xin Mẹ giúp chúng con/ sống xứng danh các tiền nhân tử đạo/ biết gìn giữ kho tàng 

đức tin/ và làm chứng nhân Phúc Âm trong xã hội mới. 

 

Xin Mẹ nhìn đến nỗi thống khổ/ của đoàn con trên khắp thế giới trong lúc dịch bệnh/ Xin Mẹ 

cầu bầu với Đức Kitô Con Mẹ/ là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót/ xin thương 

cho các bệnh nhân sớm được chữa lành/ và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. 

 

Chúng con nguyện phó dâng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne/ 

và mọi gia đình cho Mẹ/. Xin Mẹ là nguồn suối bình an/ đưa dẫn chúng con về đại dương 

lòng thương xót của Chúa/. Xin hiệp nhất chúng con mỗi ngày một hơn/ để cùng giúp nhau 

giữ vững đức tin / thờ phượng Chúa / tôn vinh Mẹ / là Đấng chúng con hằng cậy trông yêu 

mến. 

 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô/ là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha/ 

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen 
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