CHUỖI KINH MÂN CÔI CHO THAI NHI
1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện):
Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên kết
tất cả những tội nhân và các quốc gia trên thế giới với Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kinh cầu cho sự hoán cải các tâm hồn
Lạy Cha Trên Trời, trong thời gian thế giới khủng hoảng này, xin cho
mọi linh hồn tìm được sự bình an và yên hàn trong Thánh Ý Chúa.
Xin ban cho mỗi linh hồn ơn để họ hiểu rằng Thánh Ý Cha là Tình
Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại.
Lạy Cha nhân từ, xin soi sáng lương tâm mọi người trong chúng con
được nhìn thấy đường lối mình sống không theo Thánh Ý Chúa. Xin
ban cho thế giới ơn và thời gian để họ biến đổi. Amen.
(Kinh này được ban ngay sau biến cố khủng bố tấn công ngày 11
tháng 9 năm 2001 ở New York.)
Kinh Cầu với Chuỗi Kinh cho Thai Nhi
Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, khi cầu nguyện chuỗi kinh này, chúng
con xin Chúa lấy đi khỏi tâm hồn của mọi người trên thế giới ước
muốn phạm tội phá thai. Xin hãy lấy đi bức màng che dối trá của
Satan thống trị trong lòng chúng con vốn miêu tả lối sống tạp hôn như
quyền tự do của con người, và biểu hiện chúng như – kẻ nô lệ cho tội
lỗi.
Xin đặt trong lòng mọi người trên thế giới ước muốn canh tân việc tôn
trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai. Amen.
(Ðức Mẹ ngày 27 tháng 8 năm 2005)
Ðọc Kinh Tin Kính…
Kinh Lạy Cha…
3 Kinh Kính Mừng…
Kinh Sáng Danh đọc như sau:
Mọi Vinh Quang đều thuộc về Cha và Con, và Thánh Thần Thiên
Chúa, tự muôn đời như chính hiện nay. Luôn mãi đến thiên thu
vạn đại Amen.
2. Ngắm các Mầu Nhiệm của Năm Sự Vui, Sáng, Thương và
Mừng của Chuỗi kinh Mân Côi
Thứ Hai và Thứ Bảy: Năm Sự Vui
Thứ Năm: Năm Sự Sáng

Thứ Ba và Thứ Sáu: Năm Sự Thương
Thứ Tư và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng.
Mỗi chục Kinh Ðọc:
Kinh Lạy Cha…
10 Kinh Kính Mừng…
Kinh Mọi Vinh Quang…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội…
Lạy Chúa Giêsu xin bảo vệ và Cứu thoát Thai Nhi.
3. Cầu Nguyện kết:
Kinh Lạy Nữ Vương…
X: Lạy Mẹ là Mẹ Ðức Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Ð: Ðáng chịu lấy những sự Ðức Kitô đã hứa.
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Đức Chúa trời lòng lành vô cùng, Vì
công nghiệp Con Người, là Đức Giêsu, đã lấy sự chết và sự phục
sinh của Ngài, mà làm cho chúng con được mọi ơn lành, được rỗi linh
hồn. Xin Chúa ban sức cho chúng con siêng năng suy ngắm những
mầu nhiệm trong phép Mân Côi, và bắt chước những mầu nhiệm ấy,
để chúng con đáng chịu phần phúc Chúa đã hứa ban, vì công nghiệp
Chúa Kitô là Đấng hằng Sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.
3. Kinh Cầu cho Ðức Giáo Hoàng:
Kinh Lạy Cha…
Kinh Kính Mừng…
Mọi Vinh Danh đều thuộc về…
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lời hứa:
* Mỗi Kinh Kính Mừng trong chuỗi kinh Mân Côi Thai Nhi đọc bằng
Trái Tim sẽ cứu một thai nhi vô tội khỏi chết vì bị phá thai.
- Đức Mẹ ngày 2 tháng 7 năm 2001
* Mỗi kinh Lạy Cha trong Chuỗi kinh Thai Nhi với giọt máu hình thánh
giá sẽ an ủi Trái Tim Ta và kiềm giữ Cánh Tay Công Lý của Ta lại.
- Chúa Giêsu ngày 3 tháng 8 năm 2001
* Nếu một nhóm đọc Chuỗi Kinh Thai Nhi với Trái Tim trong đó có
một người có cỗ tràng hạt Thai Nhi, mỗi kinh kính mừng của từng
người cũng cứu được một thai nhi khỏi bị giết.
- Chúa Giêsu ngày 28 tháng 2 năm 2005

