
CHUỖI KINH THAI NHI 

Đức Mẹ ngày 24 tháng 3 năm 2013 
 
Thứ 1: 1 Kinh lạy Cha… 

Xin cho mọi người nhận thức sự sống con người do Chúa 
dựng nên từ khi thụ thai. 

 3 Kinh kính Mừng… 
 
Thứ 2: 1 Kinh lạy Cha… 
 Xin cho chấm dứt việc hợp thức hóa phá thai. 
 3 Kinh kính Mừng… 
 
Thứ 3: 1 Kinh lạy Cha… 

Xin cho tất cả những bà mẹ có ý định phá thai biết quý trọng 
của sự sống trong họ. 

 3 Kinh kính Mừng… 
 
Thứ 4: 1 Kinh lạy Cha… 

Xin cho lương tâm của bất cứ người nào liên quan tới việc 
phá thai xác tín được Chân Lý.  

 3 Kinh kính Mừng… 
 
Thứ 5: 1 Kinh lạy Cha… 

Xin ơn chữa lành cho tất cả những người tham gia bất cứ 
hình thức nào vào việc phá thai: những người cha người mẹ, 
y tá, người lập pháp, những người trong tư tưởng, lời nói và 
việc làm hổ trợ cho việc phá thai. 

 3 Kinh kính Mừng… 
 
Cuối cùng: “Lạy Cha Trên Trời, xin Cha tha thứ cho thế hệ này vì tội  
kiêu căng phá thai. Xin chữa lành nhiều vết thương do phá thai gây 
ra trong tâm hồn chúng con, trên thế giới và trong mối tương quan 
với Chúa. Xin hiệp nhất chúng con trong Sự Thật. Amen.”  
 
LỜI HỨA: Đức Mẹ ngày 25 tháng 3 năm 2013 

1. Mỗi kinh đọc chuỗi kinh này với trái tim, thì tâm hồn của một 
số linh hồn dự định phá thai sẽ thay đổi. 

2. Mỗi khi chuỗi kinh này được đọc với trái tim, một số linh hồn 
sẽ giao hòa với Sự Thật rằng phá thai là lấy đi một mạng 
sống. 

3. Chuỗi kinh này mang ý nghĩa là sự giao hòa giữa tâm hồn 
nhân loại và Trái tim Chúa, chịu nhiều thương tích vì tội phá 
thai. 
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