
Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của Cha 
với niềm tín thác. 300 

 

Chúa Giêsu giàu lòng thương xót đã chọn và huấn luyện Sơ Faustina Kowalska, 
một nữ tu Ba Lan giản dị, để loan truyền thông điệp về lòng thương xót Chúa cho 
toàn thế giới 

He told her: Con hãy sửa soạn thế giới cho lần đến sau cùng của Cha.  429 

  

 Our Lady added: Mẹ đã ban Đấng Cứu Độ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết 
về Lòng Thương Xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến  lần thứ hai.  

635 

Vào ngày phong thánh cho Nữ tu Faustina, một trong những điều Đức Thánh Cha 
Gioan Phaolô II đề cập đến: 

“Việc phong thánh cho Nữ tu Faustina mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhân dịp này, 
hôm nay tôi muốn công bố Sứ điệp về Lòng thương xót trong thiên niên kỷ mới. 
Tôi ước mong mọi người tìm hiểu sâu xa hơn dung mạo đích thực của Thiên Chúa 
và dung mạo đích thực của con người”.  

“Tôi dâng hiến thời đại của chúng ta lên Thiên Chúa, dâng hiến đất nước Ba Lan 
cho toàn thể Hội Thánh. Nguyện xin Thánh Faustina chuyển cầu cho chúng ta hiểu 
biết mầu nhiệm khôn dò của lòng thương xót Chúa. Xin giúp chúng ta cảm nghiệm 
về Ngài một cách cá vị và sâu xa, để có thể làm chứng về Ngài cho nhân loại. Xin 
cho thông điệp ánh sáng và hy vọng của thánh nữ lan rộng khắp thế giới, cho 
những người tội lỗi được hoán cải, giải quyết tranh chấp và hận thù, xin cho mọi 
người và mọi dân tộc biết biểu lộ tình huynh đệ nhiệt thành”. 
"Nhật ký" của Nữ tu Faustina giúp chúng ta hiểu biết và đón nhận với lòng tin 
tưởng thông điệp về lòng thương xót Chúa, những cảm nghiệm cá nhân về những 
ân sủng vô hạn của Ngài, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. 
 

THÔNG ĐIỆP CỦA MERCY THIÊN CHÚA 

Thánh nữ Faustina, nữ tu người Ba Lan luôn kính sợ Chúa thuộc Dòng Đức Mẹ 
Thiên Chúa giàu lòng xốt thương, đã được Chúa Giêsu trao phó sứ mệnh lớn lao là 
loan truyền thông điệp của Lòng Thương Xót cho thế giới. Sứ mệnh ấy bao gồm 
việc nhắc nhớ chân lý Tin Mừng về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với 



con người và kêu gọi công bố lòng thương xót ấy cách mạnh mẽ bằng chứng tá đời 
sống, qua lời nói, hành động và kinh nguyện, thành phần thiết yếu của thông điệp 
này là sùng kính Lòng Thương Xót Chúa mà bản chất và điều kiện thực hành đích 
thực chính là tín thác nơi Chúa (Thánh ý Chua) và tỏ lòng thương xót với tha nhân. 
Chúa Giêsu hứa ban ân huệ lớn lao cho những ai thực hành lòng sùng kính đặc biệt 
này với lòng tín thác vào Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Những hình thức đặc 
biệt bao gồm: Tượng ảnh Chúa Giêsu Kitô với dòng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín 
thác vào Chúa; lễ kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục 
Sinh; lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu khi hấp 
hối trên Thánh giá hay còn gọi là Giờ lòng Thương Xót và loan truyền việc tôn 
sùng Lòng Thương Xót Chúa. Lời của Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Faustina:  
 

 Con là thư ký của Lòng Thương Xót Cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này 
và ở đời sau.  1605 

Công việc của con là ghi chép tất cả những điều Cha đã tỏ ra về Lòng Thương Xót của Cha, ngõ 
hầu những ai đọc những điều này thì được an ủi trong linh hồn và có can đảm mà đến cùng Cha.  
1693 

Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán 
phạt, nhưng muốn chữa lành và ghì chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim lân tuất của Cha. 
Trước ngày Công Thẳng, Cha gởi đến ngày Xót Thương.  1588 

Cha đã mở rộng Trái Tim Cha như một nguồn mạch xót thương sống động. Các linh hồn hãy kín 
múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển cả xót thương ấy với niềm tín thác mạnh 
mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và những người công  1520 

Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do Lòng Thương Xót của Cha. 1577 

Đấng Cứu Thế  muốn lòng thương xót Chúa được biết đến trên khắp thế giới, nhu 
vậy bất cứ ai hết lòng tin tưởng vào Chúa sẽ tìm được vẻ đẹp và sự phong phú của 
Ngài. Tìm hiểu về mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa khơi dậy trong chúng ta 
tâm tình tín thác vào Chúa và thực thi lòng thương xót với tha nhân.  

Cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của Cha. Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết 
lòng tín thác vào Lòng Thương Xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ 
đến cùng Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa thì tất cả đều chìm 
hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha. 1059 

Những ân sủng của tình thương Cha được chỉ kín múc bằng một chiếc bình duy nhất: đó là lòng 
tín thác. Linh hồn nào càng tín thác, càng được lãnh nhận nhiều.  1578. 

 Ái nữ của Cha ơi, nếu Cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng Lòng Thương Xót của 



Cha, thì con phải là người trước tiên trổi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng thương ấy. Cha đòi 
hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì mến yêu Cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con 
hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay 
tự miễn cho mình điều ấy. Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung 
quanh: thứ nhất - bằng hành vi, thứ hai - bằng ngôn từ, thứ ba - bằng cầu nguyện. Trong ba cấp 
độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành 
cho Cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính Lòng Thương Xót Cha. 742. 

Tâm tình tín thác vào Chúa được thể hiện trong việc thi hành ý của Ngài mặc khải 
trong các Điều răn, trong Lời Chúa, trong các bổn phận hay qua tác động của 
Thánh Thần, qua việc thực thi lòng thương xót đối với người khác bằng hành động, 
lời nói hay lời cầu nguyện bổn phận của nhà nước hay sự hiểu biết về Chúa Thánh 
Thần, và thực hành lòng thương xót đối với người khác bằng hành động, lời nói 
hoặc lời cầu nguyện với lòng Thương Xót Chúa. Đó cũng là điều kiện để lời Chúa 
Giêsu đã hứa được thực hiện khi suy tôn Lòng Thương Xót Chúa dưới những hình 
thức mới này.  
 

Hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót 

Nữ tu Faustina đã được nhìn thấy Chúa Giêsu Lòng Thương Xót vào ngày 22 tháng 
2 năm 1931 tại Plock. Vào buổi tối trong phòng, chi nhìn thấy dung mạo Chúa 
Giêsu rực sáng. Ngài mặc một chiếc áo choàng trắng, bàn tay phải giơ lên để ban 
phép lành, bàn tay trái đặt nghiêng trước ngực, từ nơi đó có hai tia sáng xuất hiện: 
đỏ và trắng nhạt. Trên tay và chân của Ngài có những dấu đinh. 

 

 Hãy vẽ một bức hình theo như mẫu con nhìn thấy, với hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín 
thác nơi Chúa. Cha ước mong bức hình này được tôn kính, trước là trong nhà nguyện của 
các con và [sau đó là] khắp thế giới.Cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức hình này sẽ 
không bị hư mất. Cha cũng hứa cho họ vinh thắng những kẻ thù ngay trên thế gian này, 
nhất là trong giờ lâm tử. Chính Cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang riêng của Cha. Cha muốn 
bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa 
Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh; Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính Lòng Thương Xót của 
Cha. Cha ước mong các linh mục hãy rao giảng về Lòng Thương Xót khôn lường của Cha 
cho các tội nhân.   47-49. 

Cha sẽ ban cho người ta một chiếc bình để dùng mà đến với những ánh sáng từ nguồn 
mạch Lòng Thương Xót. Chiếc bình ấy là bức hình với hàng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín 
thác nơi Chúa  327 

Qua bức hình, Cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn; vậy hãy để mọi người đến được 



với bức hình ấy  570 

Hình ảnh biểu lộ tình yêu thương xót của Thiên Chúa, được mặc khải trọn vẹn 
trong mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô, trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục 
sinh của Người. Hình ảnh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh mặc chiếc áo 
choàng trắng, nhưng trên tay và chân của Ngài vẫn còn những vết thương do bị 
đóng đinh. Trái tim bị đâm thủng không thấy rõ trong hình ảnh, nhưng từ đó tuôn 
ra hai dòng chảy lớn: đỏ và Chua cũng có một trái tim bị xuyên thủng, không thể 
nhìn thấy trong hình ảnh, nhưng từ đó phát ra hai luồng sáng lớn: đỏ và trắng nhạt. 
Ý nghĩa của hình ảnh được giải thích như sau: 
 

HồHai luồng sáng biểu thị Máu và Nước. Luồng sáng màu lam nhạt tượng trưng Nước làm 
cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng Máu là sức sống của các linh 
hồn... 299 

Chúa Giêsu thanh tẩy linh hồn chúng ta qua bí tích rửa tội và bí tích hòa giải. Nước 
cũng là một biểu tượng trong Kinh thánh nói lên tất cả các hồng ân của Chúa Thánh 
Thần. Tuy nhiên, chúng ta được nuôi dưỡng nhờ Thánh Thể được biểu trưng bằng 
luồng sáng màu đỏ. Một mặt hình ảnh này nói cho chúng ta biết về lòng thương xót 
vô biên của Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn trong mầu nhiệm của Đức Kitô. 
Mặt khác, hình ảnh này nhắc nhớ chúng ta về bổn phận tín thác nơi Chúa và tình 
yêu năng động hướng về tha nhân.  
 

Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa  

Chúa Giêsu muốn Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục sinh sẽ là ngày cử hành Lòng 
Thương Xót trên toàn thế giới. Ngài hứa ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những tội lỗi 
và hình phạt của chúng ta khi cử hành Thánh lễ này, đây là ân sủng lớn lao mà 
chúng ta chỉ nhận được khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Để nhận được ơn trọng đại 
ấy, chúng ta phải xưng tội cách trọn, quyết tâm từ bỏ tội lỗi và Hiệp lễ trong ngày 
lễ Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta phải đáp ứng các điều kiện sùng kính Lòng 
Thương Xót Chúa, đó là tín thác nơi Chúa (để thực hiện ý muốn của Ngài) và muốn 
điều thiện cho tha nhân qua qua việc làm, lời nói hoặc kinh nguyện. 

Đại lễ này phát xuất từ Lòng Thương Xót sâu thẳm của Cha, và được xác định trong những 
chiều kích sâu rộng của tình thương Cha. Mọi linh hồn tin tưởng tín thác vào Lòng Thương 
Xót Cha sẽ nhận được điều ấy. 420 

Cha ước mong đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha [14] trở thành chỗ nương náu và trú ẩn 
cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng 
xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội và 



chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi 
chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở.  Đừng linh hồn nào sợ đến bên 
Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều.  699  

Con hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của Cha và dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương 
Cha. Con hãy thực hiện điều ấy như thế này: Con hãy quy tụ tất cả tội nhân khắp thế giới 
rồi nhận chìm họ trong vực thẳm thương xót của Cha. Ái nữ của Cha ơi, Cha muốn hiến 
thân cho các linh hồn; Cha khát khao các linh hồn. Vào ngày đại lễ của Cha, ngày lễ kính 
Lòng Thương Xót Cha, con hãy rảo khắp thế giới và đem các linh hồn đang lả mệt về với 
suối nguồn thương xót của Cha. Cha sẽ chữa lành và bổ sức cho họ. 206 

Con hãy công bố rằng đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha đã phát xuất từ thâm tâm Cha cốt 
để ủi an toàn thế giới. 1517 

Không một linh hồn nào sẽ được công chính hoá trước khi quay về với Lòng Thương Xót 
Cha trong niềm tín thác, đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính 
Lòng Thương Xót Cha.  Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về Lòng 
Thương Xót vĩ đại khôn dò của Cha. Cha đang làm cho con trở nên thừa tác viên Lòng 
Thương Xót của Cha. 570 

 

 

Lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa 

Chúa đã đọc chuỗi Lòng Thương Xót cho Chị Faustina viết lại tại Vilnius vào ngày 
13-14 tháng 9 năm 1935. Đây là lần thứ hai, sau “kinh Lạy Cha...” – lời kinh do 
chính Chúa Giêsu để lại. Chúa hứa ban mọi phúc lành và ơn huệ cụ thể phù hợp với 
Thánh ý của Người cho những ai lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, đặc biệt là ơn 
chết lành. Ân huệ này không chỉ được ban cho những người lần chuỗi mà còn cho 
những người đang hấp hối nếu cộng đoàn quy tụ cầu nguyện cho họ với những kinh 
nguyện này. 

 

Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà Cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này 
sẽ nhận được Lòng Thương Xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi 
kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai 
đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, 
cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Cha. 687 

 Nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự, nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha. 
1731 



 Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân 
cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là 
một giờ hạnh phúc. Con hãy viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ: khi một 
linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà 
họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác 
gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của Cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền.  Các linh 
hồn ấy được quyền ưu tiên đối với Trái Tim lân tuất của Cha, họ được ưu tiên đến với Lòng 
Thương Xót của Cha. Con hãy cho họ biết rằng chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu 
Lòng Thương Xót của.  Cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thoả thuê nơi 
một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của Cha. Con hãy viết rằng khi họ 
đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, 
không phải với tư cách Thẩm Phán chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ nhân lành. 1541 

Trong giờ chết của họ, Ta sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang 
riêng của Ta; hoặc khi có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì ân xá 
cũng giống như thế. Khi (205) chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn 
nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn  811 

Hàng loạt chứng từ của Lòng Thương Xót Chúa cho chúng ta thấy lời cầu nguyện 

này hữu hiệu ra sao, và biết bao ân huệ lớn lao con người nhận được khi đọc lời 

kinh này. Thực vậy, chúng ta đang nói đến lời cầu nguyện hữu hiệu nhất: Lạy Cha 

hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất 

yêu dấu của Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

 

Giờ của Lòng Thương Xót 

Vào tháng 10 năm 1937, tại Krakow, Chúa Giêsu đã chỉ thị cho chị Faustina tôn 
vinh khoảnh khắc Ngài chết trên thập giá bằng cách chiêm ngắm Cuộc Khổ Nạn 
của Ngài và xin Lòng Thương Xót Chúa cho toàn thế giới, nhất là cho những người 
tội lỗi. Cầu nguyện trong Giờ của Lòng Thương Xót mỗi ngày vào lúc ba giờ chiều 
hướng trực tiếp về Chúa Giêsu và liên kết trực tiếp đến giá trị của Cuộc Khổ Nạn 
đau đớn của Ngài. 

 

Vào lúc ba giờ chiều, con hãy khẩn nài Lòng Thương Xót của Cha, đặc biệt cho các tội 
nhân; chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc Thương Khó, nhất 
là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của Cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho 
toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của Cha. Trong giờ này, linh 
hồn nào nhân vì cuộc Thương Khó của Cha mà kêu xin, Cha sẽ không khước từ họ bất cứ 



điều gì...1320. 

 Cha ước mong con hãy hiểu biết sâu xa hơn nữa về lòng yêu thương các linh hồn đang 
nung nấu trong Trái Tim Cha, và con sẽ hiểu được điều đó khi suy ngắm về cuộc Khổ Nạn 
của Cha. Con hãy nhân danh các tội nhân mà kêu nài Lòng Thương Xót của Cha  186 

Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của Cha đã được lưỡi đòng khai mở cho hết mọi 
linh hồn - Cha không loại trừ bất kỳ một ai!  1182 

 Rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm ba giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong Lòng Thương 
Xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh; con hãy kêu nài quyền toàn năng Lòng Thương Xót 
Cha cho toàn thế giới, Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn 
được con cầu nguyện; đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới - Lòng Thương Xót vinh thắng 
phép công thẳng. 1572  

Con hãy cố gắng hết sức - miễn là bổn phận cho phép - để suy ngắm Đường Thánh Giá 
trong giờ ấy; nếu không thể suy ngắm Đường Thánh Giá, ít là con hãy vào nhà nguyện một 
lúc để thờ lạy Thánh Thể, Trái Tim đầy lân tuất của Cha; và giả như cũng không thể vào 
nhà nguyện, con hãy dìm mình vào sự cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu trong một lúc ngắn 
ngủi. Cha đòi mọi thụ tạo phải có lòng tôn sùng Lòng Thương.  1572 

Hãy nói với toàn thế giới: 

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm tông đồ của Lòng thương xót Chúa và khuyến 
khích chúng ta truyền bá lòng sùng kính này trên toàn thế giới. 

Con hãy nói với thế giới về Lòng Thương Xót và tình yêu của Cha. Con hãy làm hết khả 
năng của con để truyền bá việc tôn thờ Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ bù đắp những gì 
con còn thiếu sót. Con hãy nói cho nhân loại đau thương hãy sán vào Trái Tim đầy lân ái 
của Cha, và Cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ. Khi một linh hồn đến với Cha trong niềm 
tín thác, Cha sẽ ban tràn đầy ân sủng đến nỗi họ không thể nén được trong mình mà phải 
giãi chiếu những ân sủng ấy cho các linh hồn khác. 1074). 

 Con hãy ghi chép và hãy nói cho các linh hồn biết về Lòng Thương Xót vô bờ của Cha, bởi 
vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của Cha đã cận kề. 965 

 Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời 
như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, 
nhưng là Đấng Cứu Chuộc  1075 

Con hãy nói cho các linh mục của Cha rằng các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe 
rao giảng về Lòng Thương Xót của Cha, và linh mục nào rao giảng về Lòng Thương Xót 
của Cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu; Cha sẽ xức dầu những lời của các ngài và 
đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng..1521). 



Những lời hứa này cho thấy tầm quan trọng của việc loan truyền việc việc tôn sùng 
Lòng Thương Xót Chúa, vì chính Chúa Giêsu đã hứa bảo vệ những ai sùng kính 
Lòng Thương Xót trong khi còn sống cũng như vào lúc lâm tử. Vì vậy, cử hành 

Lòng Thương Xót là một trong những cách thức sùng kính Lòng Thương Xót, cùng 
với hình ảnh, Thánh lễ, lần chuỗi Thương Xót và Giờ lòng Thương Xót. Cách thực 

hành này đã được ban cùng với những lời hứa của Chúa Giêsu.  

 

 

 


