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– Ý CHUNG: Cầu cho số đông người di cư và tị nạn được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp, 

trong nỗ lực thể hiện tình liên đới với họ. 

– Ý TRUYỀN GIÁO: Cầu cho tại các giáo xứ, linh mục và giáo dân cộng tác nhiệt thành với 
nhau để phục vụ cộng đoàn. 

+++ 

Từ thế kỷ XVI, Công giáo đã dành trọn Tháng Mười 

Một để tưởng nhớ các linh hồn nơi luyện ngục, 

Giáo hội đã dành trọn Tháng Mười Một là Tháng 
Cầu Hồn để nhắc chúng ta nhớ đến các linh hồn 

đang chịu thanh luyện, họ đau khổ lắm. 

Anh ngữ gọi là Holy Souls (các linh hồn thánh), 
Việt ngữ không “quen” kiểu nói này. Đó là những 

người đã qua đời trong tình trạng ân sủng nhưng 
chưa được tha các hình phạt vì các khinh tội (tội 

nhẹ) chưa được tha và các tội khác đã được tha 
nhưng chưa đền tội đủ. Họ chắc chắn sẽ được vào 

Thiên đàng, nhưng trước hết họ phải đền tội trong 

luyện ngục. Các linh hồn không thể tự giúp mình 
vì với họ, “đêm đến, không ai có thể làm việc 

được” (Ga 9:4). 

Đó là đặc ân lớn của chúng ta về tình huynh đệ 
mà chúng ta có thể rút ngắn thời gian chia cách 

họ với Thiên Chúa nhờ lời cầu nguyện và việc lành 
phúc đức của chúng ta, nhất là tham dự thánh lễ 

và rước lễ. 

Lạy Chúa, xin chiếu soi ánh sáng ngàn thu 

trên các linh hồn, và xin cho họ được nghỉ 
yên muôn đời. Amen. 

Lạy Chúa Giêsu, vì những khổ sầu Ngài đã chịu trong Vườn Cây Dầu, vì cuộc khổ nạn 

và sự chết của Ngài, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh 
hồn bị lãng quên, những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn. 

Chúng ta hãy thành tâm dùng thánh vịnh 130 mà cầu nguyện cho các linh hồn: 

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 
Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? 
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. 

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. 

Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 
Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một 

niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 
Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 

Và chúng ta cũng hãy dùng Tv 50 [51] để cầu nguyện thay cho các linh hồn: 

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 



Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. 
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. 

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. 
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. 

Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho 
sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. 

Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy 
múa tưng bừng. 

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm. 
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung 

thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh 
của Ngài. 

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; 
đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công 

chính. 
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. 
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài 

sẽ chẳng khinh chê. 
Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành luỹ Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại. 

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ thiên hạ 
giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa. 

Lạy Chúa, Đấng nhân hậu và hào phóng với các tặng phẩm của Ngài, xin thương xót 

và tha thứ mọi lỗi lầm cho các linh hồn nơi luyện ngục. Xin cho các ngài được mau về 

đoàn tụ với các thánh trên Thiên đàng, xin cho các linh hồn mau được Chúa ban những 
lời hạnh phúc: “Hãy đến, hỡi những người được Cha Tôi chúc phúc, hãy lãnh nhận 

Nước Trời đã chuẩn bị cho anh chị em từ khi tạo dựng vũ trụ” (Ga 11:25-26). 
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