
 
 
 
 
 
 
 

  

Lời cầu nguyện đặc biệt này là một   
món quà từ Thiên Chúa Cha ban  
cho tiên tri Maria Divine Mercy tức 
Tông Đồ Lòng Chúa Xót Thương  
để bảo vệ những con cái Chúa. 

Tất cả những ai đón nhận Ấn Tín này thì 
cá nhân họ và những người thân trong gia 
đình họ sẽ được bảo vệ trong suốt thời 
gian chờ đợi Chúa Giêsu Kitô Quang Lâm. 
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Text Box
                                       Hãy chỗi dậy và đón nhận Ấn Tín của Ta, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.                                   Hãy đọc lời nguyện này. Chiến dịch cầu nguyện số 33 để nhận biết Ấn Tín của Ta                                                và đón nhận nó với trọn con tim, trong hân hoan và tạ ơn                                                                                                                                                                  Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái của con.                                                                                                                                                                  Con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.                                                                                                                                                                                            Xin Ấn Tín Thiêng Liêng của Cha bao bọc linh hồn và thân xác con đến muôn thuở muôn đời. Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ, cùng dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.                                                                                                                                                                 Qua Ấn Tín đặc biệt này, con nài xin Cha hãy bảo vệ con cùng với  tất cả những người thân yêu của con. Con xin dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi. Con yêu mến Cha, con xin an ủi Cha lúc này, lạy Cha Yêu Dấu của con.                                                                                                                                                                  Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha để đền thay tội lỗi cho con và toàn thế giới, cùng xin Cha ban ơn cứu độ cho tất cả con cái của Cha. Amen                                                                                                                                                                Hỡi các con, hãy ra đi và đừng sợ. Hãy tin tưởng nơi Ta, Cha thân yêu của các con, Đấng đã âu yếm dựng nên từng người các con.Ta biết mỗi linh hồn, mỗi phần thân thể con đều được Ta biết đến. Các con đều được Ta yêuthương như nhau. Vì thế Ta không muốn mất một linh hồn nào. Không một ai!Xin tiếp tục cầu nguyện Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót của Ta mỗi ngày.Một ngày kia, các con sẽ hiểu được tại sao cuộc thanh tẩy này là cần thiết.Cha đầy yêu thương của các con trên Thiên Đàng.                                                                                                    Thiên Chúa Tối Cao




