
Kinh Dâng Giáo phận cho Đức Mẹ 
 

Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, hôm nay 

toàn thể con cái Mẹ khắp cả Giáo Phận Vinh, trong niềm hân hoan vô hạn của tình 

con thảo, chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ, chúng con xin hợp cùng Mẹ mà tạ ơn 

Thiên Chúa Ba Ngôi, đã cất nhắc Mẹ hồn xác về trời. 

Chúng con cũng xin được hợp với cả thiên cung, mà chúc tụng Mẹ là Nữ Vương cao 

cả trên trời dưới đất. Chúng con hết lòng cảm tạ Mẹ, vì từ những ngày xa xưa, Mẹ đã 

soi sáng cho Đấng Bề Trên và cha ông chúng con, biết chạy đến nép mình dưới cánh 

tay che chở của Mẹ. 

Trong chiến tranh phá hoại, cả ngôi nhà thờ của Mẹ bị bom địch phá tan tành, duy chỉ 

còn tượng của Mẹ là còn nguyên vẹn hoàn toàn, cùng với quả tim trên ngực Mẹ mang 

tên tất cả đoàn con đã được hiến dâng cho Mẹ từ thuở ban đầu, chúng con vui sướng 

đón nhận sự kiện này, như là dấu chỉ Mẹ tỏ ra là Mẹ luôn luôn ôm ấp đùm bọc chúng 

con, chúng con hết lòng cảm tạ Mẹ, vì thật ra, qua bao thử thách, Mẹ hằng ban xuống 

muôn ơn lành cho chúng con. 

Vậy trong giờ phút long trọng này, quỳ trước tôn nhan Mẹ, chúng con xin ôn lại lời 

khấn dâng của cha ông chúng con ngày xưa, chúng con xin dâng toàn thể Giáo Phận 

Vinh cho Mẹ. 

Trước hết, dù con là kẻ tội lỗi bất xứng, con cũng xin phó thác mọi sự thuộc về con 

cho Mẹ, xin Mẹ nhận lấy con cùng với tất cả đoàn Linh mục của Giáo Phận, xin Mẹ 

rộng lượng thứ tha mọi lỗi lầm của chúng con, xin Mẹ dìu dắt và hướng dẫn chúng 

con trong mọi công tác tông đồ, xin Mẹ nhân lên số Linh mục nhiệt thành và năng 

động, mà đoàn chiên con cái Mẹ đang cần đến. 

Con xin dâng cho Mẹ các tu sĩ nam nữ, xin Mẹ đoái thương soi sáng mọi người biết 

mạnh dạn và trung kiên tiến bước trên đường tu đức, xin Mẹ chúc lành cho mọi nỗ 

lực của từng người, hầu đạt tới đích điểm mà Mẹ hằng mong chờ. 

Con xin dâng cho Mẹ mọi gia đình Công giáo và tất cả mọi tín hữu trong từng lứa 

tuổi ở mỗi địa vị trong xã hội, xin Mẹ phù giúp bảo trợ, để ai nấy đều biết sống xứng 

đáng là Kitô hữu, là chứng nhân đức tin, xứng danh xưng là con yêu của Mẹ. 

Con lại dâng cho Mẹ mọi anh chị em chưa thuộc đoàn chiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu 

cho tất cả được nhận biết ánh sáng đức tin, ngõ hầu tất cả cũng được diễm phúc 

hưởng no tình Mẹ ấp yêu. 

Sau hết con xin dâng cho Mẹ những anh chị em, bất cứ vì lý do gì, đang sống xa quê 

hương, hôm nay đang hướng lòng về quê Mẹ hiệp thông với chúng con.  

Lạy Mẹ rất nhân lành, xin đoái nhìn đoàn con đang vây quanh dưới chân Mẹ đây, 

chúng con chỉ biết đưa mắt trìu mến trông lên lòng từ bi của Mẹ, xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ 

là Mẹ thật của chúng con. 

Lạy Mẹ quyền phép, xin Mẹ ra tay hành động, cho mọi quốc gia trên thế giới, biết 

xây dựng công lý và hòa bình trong tự do, cho các dân tộc được ấm no hạnh phúc, xin 

Mẹ cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con, được mau chóng đạt tới bước 

phồn vinh thịnh vượng. Chúng con tin rằng, dưới cánh tay nâng đỡ của Mẹ, chúng 

con sẽ vui sống đời lữ thứ trần gian, chờ ngày được về hợp hoan cùng Mẹ, ca tụng 

lòng từ bi Chúa mãi tới muôn đời. Amen. 


