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nguyenthi leyen
Wed, Apr 22 at 3:19 AM
59 LỜI HỨA ĐỨC MẸ BAN CHO NHỮNG AI MANG CHUỖI MÂN CÔI TRONG MÌNH

1- Những ai mang chuỗi Mân Côi trong mình, với lòng tin tưởng tuyệt đối, Mẹ sẽ dẫn đưa đến
cùng Chúa, Con Mẹ.
2- Những ai mang chuỗi Mân Côi trong mình, với lòng tin, sẽ được Mẹ phù trì trong các công
việc họ làm
ấ- Những ai mang chuỗi Mân Côi trong mình sẽ được yêu mến Chúa. Ngài sẽ ban cho họ sự tự
do, không bị ràng buộc.
4- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin, sẽ được yêu mến Con Mẹ, càng ngày càng nhiều
hơn.
5- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng, sẽ được ơn hiểu biết Con Mẹ hơn trong
cuộc sống hằng ngày.
6- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin, sẽ được ơn ăn mặc nết na, kín đáo, khiêm nhường
7- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin, sẽ được lớn lên trong đức thanh tịnh.
8- Những ai thật lòng mang chuỗi Mân Côi, sẽ được nhận thấy rõ ràng các tội lỗi đã phạm, và
thật lòng ăn năn cải thiện đời sống
9- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tường , sẽ có ước muốn truyền bá 3 Mệnh Lệnh
Fatima.
10-Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tường, Mẹ ban tràn đầy ân sủng, vì Mẹ là Đấng
Trung Gian.
11- Những ai mang chuỗi hạt Mân Côi với lòng tin tưởng, sẽ được hưởng sự bình an trong cuộc
sống hằng ngày
12- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng, sẽ được ham mê lần chuỗi Mân Côi, và
suy ngắm các màu nhiệm thương khó.
13- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng sẽ được an ủi trong những lúc buồn phiền
đau khổ.
14- Những ai sốt sắng mang chuỗi Mân Côi sẽ được Đức Chúa Thánh Thần ban ơn khôn
ngoan, để giải quyết mọi vấn đề.
15- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin, sẽ dược cảm thấy ước muốn mang áo Đức Bà
nâu, núi Camêlo.
16- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng, sẽ được ơn tôn kính Trái Tim vẹn sạch
Đức Mẹ, và Thánh Tâm Chúa Giêsu , Con Mẹ
17- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng, sẽ không còn kêu tên Đức Chúa Giêsu vô
cớ. Trái lại, còn kêu tên danh Người hằng ngày.
18- Những ai mang chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng , sẽ được ơn yêu mến Chúa chịu nạn, và
đưọc lớn mạnh trong tình yêu Chúa
19- Những ai mang chuỗi Mân Côi vói lòng tin tưởng sốt sắng. sẽ được chữa lành khỏi mọi bệnh
tật thể xác và tâm thần. Vậy nên đem chuỗi hạt Mân Côi cho bệnh nhân, và những ai đang hấp
hối
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20- Những ai chưa bao giờ mang chuỗi Mân Côi ở cổ, sẽ có ý thức ước muốn làm như vậy. Hoặc
họ có ý muốn mang chuỗi hạt Mân, theo kế hoạch của Mẹ
21- Những gia đình nào có lòng tin mang chuỗi hạt Mân Côi, sẽ được sự bằng an trong gia đình
ấy.
22- Cùng với bộ áo Đức Bà nâu núi Camêlo, Chuỗi Mân Côi sẽ là phương tiện mạnh mẽ chống
lại Satan và đạo binh của nó.
23- Khi chuỗi hạt Mân Côi được đưa vào gia đình nào, đã bỏ xưng tội rước lễ lâu năm, sẽ được
ơn trở lại.
24- Khi chuỗi Mân Côi được đưa vào gia đình nào đã bỏ đi lễ lâu năm. Cả nhà sẽ được ơn trở
lại, và bắt đầu đi lễ sốt sắng .
25- Vợ chồng mang chuỗi Mân Côi, sẽ không bao giờ lià bỏ nhau. Phép hôn phối sẽ là nền tảng
vững chắc.
26- Những đứa trẻ mang chuỗi Mân Côi, sẽ đưọc ơn yêu mến Mẹ, và Mẹ sẽ dẫn đưa chúng đến
với Con Mẹ.
27- Mẹ sẽ đặc biệt che chở các con trẻ, mà mẹ chúng có mang chuỗi hạt Mân Côi
28- Nhũng ai họp nhau lần chuỗi Mân Côi. Mẹ sẽ ban tràn đầy cho mỗi người ơn đặc biệt, và
ban cho họ bất cứ điều gì họ xin, miễn là được sự tốt lành trong đời sống của họ
29- Những gia đình nào họp nhau đọc kinh Mân côi, sẽ được bình an. Mặc dù trong gia đình có
sự xích mích. Trái lại, những gia đình nào không thiết tha đọc kinh chung với nhau, thì sẽ không
được như vậy.
30- Cha mẹ nào đầy lòng tin tưởng đọc kinh Mân Côi, Mẹ sẽ hướng dẫn con cái họ hư hỏng
được trở về với Chúa.
31- Những gia trưỏng nào phải làm việc để nuôi gia đình, mà tin tưởng năng đọc kinh Mân Côi.
Mẹ sẽ ban cho người ấy được nhiều kết qủa tốt đẹp trong công việc làm ăn.
32- Những ai tin tưởng đọc kinh Mân Côi trước ảnh tượng Đức Mẹ Fatima . Mẹ sẽ ban rất nhiều
ơn sủng đặc biệt cho người ấy.
33- Những ai trung thành lần chuỗi Mân côi, và suy ngắm sự thương khó của Con Mẹ chịu
đóng đinh. Mẹ sẽ ban cho người ấy được đầy lòng bác ái với tha nhân.
34- Những ai trung thành phụng vụ Đức Me bằng cách đọc kinh Mân Côi, Mẹ sẽ ban cho người
ấy rất nhiều ơn trọng đại
35- Những linh hồn nào phó thác cho Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi, sẽ không phả hư mất
đời đời.
36- Bất cứ người nào lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, suy ngắm các màu nhiệm Mân côi, sẽ không
bao giơ bị chết rủi ro. Nếu đang ở trong ơn nghĩa Chúa, sẽ được ơn bền đỗ, và được hưởng sự
sống đời đời.
37- Những ai sốt sắng đọc kinh Mân Côi, sẽ không bị diệt vong
38- Những ai có lòng sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, sẽ được Thiên Chúa chói rọi ánh sáng trong
cuộc sống, cũng như trong giờ lâm chung. Họ sẽ được thưởng công trên nước thiên đàng.
39- Những ai sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục
40- Các trẻ em trung thành lần chuỗi Mân Côi, sẽ được hưởng vinh quang trên nước Trời
41- Chúng con sẽ làm đẹp lòng Cha trên Trời, khi chúng con phổ biến rộng rãi chuỗi hạt Mân
Côi. Vì chuỗi hạt Mân Côi sẽ làm nảy sinh ra nhiều việc lành, sẽ nhận được ơn tha thứ cho
nhiều linh hồn, được ơn từ bỏ mọi sự phù vân giả trá ở thế gian, và được hướng lòng lên những
sự trên trời.
42- Nhũng ai ca ngợi và bênh vực sự sùng kính chuỗi Mân côi, sẽ được toàn thể các thánh trên
trời cầu bàu khi còn sống cũng như khi đã qua đời
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43- Những ai năng lần chuỗi Mân Côi sẽ là con cái Mẹ , và là anh chị em với Chúa Giêsu, Con
Mẹ.
44- Cha mẹ nào có lòng sốt sắng lần chuỗi Mân Côi hằng ngaỳ, sẽ được con cái thảo kính, yêu
mến.
45- Mẹ sẽ ban ơn cho những bà mẹ nào biết sốt sằng lần chuỗi Mân Côi, được ơn nuôi dưỡng
con gái mình, theo đúng tình yêu thương của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
46- Mẹ sẻ ban ơn cho những người cha nào biết sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, ơn dạy dỗ con trai
mình trong tình yêu thương đúng như ý của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa.
47- Ơn đặc biệt sẽ được ban cho những ai hôn thánh giá ở đầu chuỗi hạt Mân Côi.
48- Ơn đặc biệt sẽ ban cho những ai kêu tên Chúa Giêsu và ngắm nhìn thánh giá của chuỗi
Mân Côi.
49- Mẹ sẽ bảo vệ và ban tràn đầy ân sủng cho những con trẻ mang chuỗi hạt Mân Côi.
50- Bởi qua chuỗi hạt Mân côi, và áo Đức Bà màu nâu, mà thế giới được ơn cứu rỗi.
51- Những ai mộ mến chuỗi Mân Côi sẽ luôn luôn được bao bọc dưới áo choàng của Mẹ.
52- Mẹ đã được thông phần lớn trong việc Chúa xuống thế gian lần đầu. Mẹ cũng sẽ thông
phần lớn lao trong công cuộc tái lâm của Con Mẹ.
53- Khi đủ số người lần hạt Mân Côi, thì nước Nga sẽ được trở laị, và thế giới sẽ có hoà bình.
54- Thiên Chúa đã qúa yêu thương thế gian, nên đã ban Con Một Người . Chúa Giêsu vì yêu
thế gian không muốn 1 con cái nào bị trầm luân, nhờ lần chuỗi Mân Côi.
55- Ta ban tước hiệu "beret mũ xanh" cho những ai tổ chức và phổ biến sự sùng kinh lần hạt
Mân Côi 56- Nhũng phụ nữ nào truyền bá chuỗi Mân Côi, sẽ được gọi là nữ tỳ của Mẹ.
57- Nhũng nam nhân nào truyền bá chuỗi Mân Côi sẽ được gọi là "tôi trung" của Mẹ.
58- Mẹ sẽ ban cho các con những chỉ thị cua Mẹ về việc "đội mũ xanh" của các con cái Mẹ.
59- Sự sùng kính chuỗi hạt Mân côi sẽ được phổ biến nhanh hơn các Á bí tích khác, từ buổi sơ
khai của Giáo Hội Công giáo.

Chúng ta tự hào là người Công Giáo và tự hào có Mẹ Maria là Mẹ chúng ta.

HÃY SIÊNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ MANG CHUỖI BÊN MÌNH ĐỂ ĐƯỢC NHỮNG ƠN
LÀNH MẸ BAN.

Cố Tác giả : Trần Khắc Khoan

-------------------------------------

3/3

