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Kinh kính mừng maria

RECEDING THE HAIL MỖI Mân Côi là một bông hồng thể hiện tình yêu của chúng tôi cho Mẹ. Thật vậy, bởi vì đó là ý nghĩa sâu sắc của phần đầu tiên của Tin Mừng: Để chào mừng Mary đầy phước lành, Rằng Thiên Chúa là với cô ấy, cô ấy là may mắn hơn mọi phụ nữ, và trái tim của Chúa Giêsu bao gồm các phước lành. «Xin chúc mừng» có nghĩa là
chúng ta tôn trọng mẹ của chúng tôi; và lời bài hát phúc âm này một phần đến từ lời bài hát của gabrien, khi ông đến để đáp ứng các Đức Trinh Nữ Maria trong trường hợp truyền, mà Tin Mừng trong ngày nói với chúng tôi: Vui mừng, duyên dáng, Thiên Chúa là với bạn (Lc 1, 28) Và phần còn lại của lời bài hát cho Mary trong Joy of The Reverence , đến từ
lời bài hát của bà Elizabet , trong trường hợp Đức Mẹ đến thăm: Tôi được ban phước (tức là có một phước lành kỳ lạ), nhiều hơn mọi phụ nữ, và đứa trẻ bạn đang mang cũng được ban phước (tức là cũng có một phước lành) (Lc 1, 42). Tuy nhiên, chúng con không thể ngợi khen Mẹ hết lòng, nếu chúng con không yêu Mến Ngài, và chúng con không thể
yêu Mến Ngài, mà không ngợi khen Ngài. Bởi vì, không có tình yêu, lời khen chỉ là sai, hoặc chỉ trên môi, không trung thực, không phải từ trái tim. Chính tình yêu mà mừng Mẹ của chúng ta với tình cảm, sẽ chuẩn bị cho chúng ta đón nhận những ân sủng mà Mẹ sẽ chia sẻ với chúng ta, và cũng chính thái độ kỷ niệm này sẽ giải thoát chúng ta khỏi thái độ
đối lập là khép kín, ghen tuông và vô ơn, điều này rất tai hại đối với chúng ta và cho những người khác. Vì vậy, khi chúng tôi rút toast, chúng tôi sử dụng những lời của Gabriel và Elizabeth để ca ngợi Đức Mẹ với tình cảm; và chỉ sau khi ngợi khen Mẹ, chúng con mới cầu xin ân điển: Thánh Ma-ri, Đức Mẹ Thiên Chúa của chúng con, xin cho chúng con là
những tội nhân, bây giờ và trong giờ chết. Trong lời khẩn nài của chúng ta với Mẹ, chúng ta tự nhận mình là những tội nhân. Nếu chúng ta đọc từ này với sự chân thành của trái tim, mẹ chắc chắn đã thông cảm với chúng ta. Cũng giống như khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi khi chúng tôi chân thành thừa nhận những sai lầm của chúng tôi, cha mẹ đã dung thứ và
giữ chúng tôi trong trái tim của chúng tôi. Hơn nữa, Mẹ được ban cho những nhược điểm không bị nhiễm tội lỗi, đó là chăm sóc chúng ta, tha thứ cho chúng ta, chia sẻ với chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta. Lời cầu xin của chúng tôi cũng kín đáo và Tiêu thụ. Thật vậy, chúng con xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con, bây giờ và trong giờ chết. Kín đáo, vì
chúng tôi không yêu cầu bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ cần xin Mẹ cầu xin Thiên Chúa cho chúng tôi. Khiêm nhường, bởi vì chúng ta nhận thức được danh tính đã chết của mình. Bây giờ và trong giờ chết, chúng ta không biết chúng ta đang đi được bao xa, và chúng ta không biết mình sẽ chết như thế nào. Đọc lời thề này, cho dù chúng ta đang làm gì, ở độ
tuổi nào, khó khăn như thế nào, chúng ta được mời chuẩn bị cho giờ chết. Và chắc chắn, Mẹ không chỉ xin chúng con mà còn ôm chúng con trong lòng để đưa chúng con đi trên con đường của sự sống và qua cái chết để trở về với Quê hương thiên đàng, được gặp gỡ Mẹ và những người thân yêu trong Ngôi Nhà của Thiên Chúa. Nói tóm lại, ngợi khen và
sau đó biết ơn, đó là quy tắc mà Kinh Thánh tốt dạy chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện trong mọi trường hợp. Và để ca ngợi, chúng ta được kêu gọi ra khỏi chúng ta để nhận ra ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta và những người khác. Tóm tắt từ Báo Công giáo, Liên kết đầy đủ bài viết O Cha của chúng tôi ở trên trời, chúng tôi cầu nguyện với Cha tất
cả các buổi sáng, đất nước của Cha đến, ý muốn của Cha được thể hiện trên trái đất cũng như ở trên trời. Cha ôi, xin cho chúng con thức ăn hàng ngày của ngày hôm nay, và tha thứ cho chúng con nhiều như chúng con tha thứ cho những người nợ chúng con. Chúng ta đừng bắt chước cám dỗ, nhưng hãy cứu chúng ta khỏi mọi điều xấu xa. Amen.KINH
KỶ NIỆM Maria may mắn, Thiên Chúa được với cô ấy, Cô có một phước lành lạ hơn mọi phụ nữ, và Chúa Giêsu trái tim của cô bao gồm các phước lành. Đức Mẹ Đức Chúa Trời cầu nguyện cho chúng ta là những tội nhân bây giờ và trong giờ chết. Amen.THE NAME Tên của Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen. Chào mừng Mary đầy phước lành
của Thiên Chúa với cô ấy, cô ấy có một phước lành kỳ lạ hơn mọi phụ nữ, và con của cô Chúa Giêsu bao gồm các phước lành kỳ lạ. Ma-ri Mẹ Thiên Chúa cầu nguyện cho chúng ta là những tội nhân bây giờ và trong giờ chết, A-men. Trở lại Wga Pompeo Batoni Madonna và trẻ em, một bức tranh của Mary đang nắm giữ Chúa Giêsu. Tin Mừng (tên đầy đủ
là Đức Phước Hạnh Mary, Tiếng Latinh: Ave Maria) là một kinh thánh Công giáo truyền thống để cầu nguyện với Mary, mẹ của Chúa Giêsu. Kinh Công tổ chức lễ kỷ niệm và là từ cơ bản của Mân Côi. Cầu nguyện trong các hình thức tương tự cũng được sử dụng bởi Chính thống giáo hoặc các chi nhánh Kitô giáo khác. Hầu như tất cả các văn bản của Kinh
Thánh Gelebratory được trích xuất hoàn toàn từ Tin Mừng của Luke (1:28.42). [1] Khi đọc bản dịch tiếng Việt hiện đại của văn bản, nó thường được chia thành hai điều để đọc: Trái tim cô bao gồm các phước lành. Hai từ Thánh Mary kết thúc. Phiên bản Latin Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu trong mulieribus, et benedictus fructus
ventris tui: IESUS. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et trong hora mortis nostrae. Amen. Bản dịch tiếng Việt của Mary bây giờ là đầy đủ các phước lành [a] Thiên Chúa là với cô ấy, cô ấy có một phước lành kỳ lạ hơn mọi phụ nữ và con cái của cô Chúa Giêsu bao gồm các phước lành kỳ lạ. [a] Thánh Ma-ri, Đức Mẹ Đức Chúa Trời,
xin cho chúng con là những tội nhân, bây giờ và trong giờ chết. Amen. Bản dịch tiếng Việt cũ Ave Maria, đầy garasa, Thiên Chúa là với cô ấy, Cô ấy hạnh phúc hơn mọi phụ nữ và Jeju, trái tim của cô bao gồm các phước lành kỳ lạ. Santa Maria, Đức Mẹ Đức Chúa Trời, bây giờ cầu nguyện cho chúng ta là những tội nhân, cho đến khi chúng ta chết lần nữa.
Amen. (Phiên bản cũ này nằm trong Sách Học thuyết Quốc gia do Cha Đắc Lộ xuất bản ở Quảng Đông năm 1774) [2] Lưu ý ^ Câu tục ngữ Nam Việt được ban phước Bình luận ^ Luke 1 Phiên bản quốc tế mới. BibleGateway. Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2019.  Mary, Nữ Hoàng Của Các Thánh Hữu.  Bài viết liên quan đến Kitô giáo này vẫn còn sớm.
Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài viết hoàn chỉnh hơn.xts Lấy từ Trước mẫu cố định hiện tại, Toast đã có các hình thức hơi khác nhau mặc dù ý nghĩa cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Ví dụ, vào giữa thế kỷ 14, các linh mục của Order of the Servant of Mary, ở Florence ở Ý, phổ biến những lời của The Toast như sau: Kính gửi Đức Trinh Nữ
Maria, rất nhẹ nhàng và rất trinh nữ trong tội lỗi ban đầu. Bà được ban phước nhiều hơn mọi phụ nữ, và Chúa Giê Su, lòng bà gồm có những phước lành kỳ lạ. Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Grace và Mẹ của lòng tốt, chúng tôi có thể, bây giờ và trong giờ chết. Amen. Cũng trong thế kỷ 14, Thánh Bernadino của Sya, được thêm vào sau những lời
cầu nguyện một đặc điểm nữa là những tội nhân. Năm 1568, Đức Giáo Hoàng Pio V, tóm tắt tất cả các truyền thống, và mặc dù phần thứ hai của hình thức tôn kính tôn kính cố định như ngày hôm nay: Thánh Mary, Đức Mẹ Thiên Chúa. Cầu xin cho chúng con, là những tội nhân, bây giờ và trong giờ chết. Amen. Tái đọc lại toàn bộ phúc âm, chúng ta có thể
chú ý đến hai đặc điểm được tăng cường trong Mary, đó là Mẹ đầy ân sủng và một bea hạnh phúc Mẹ. Mẹ tràn đầy ân sủng của Chúa và Mẹ luôn là một người mẹ tử tế với chúng ta nhân loại, những tội nhân cần sự tử tế hoặc tha thứ của Chúa. Vì thế, chúng con không ngần ngại chạy đến với Mẹ, xin Mẹ cầu nguyện cho thời điểm hiện tại và trong giờ
chết để được Chúa cứu. Ở đây chúng ta có thể tự hỏi: Đó là vào con người đến và yêu cầu người khác cầu nguyện cho chúng tôi. Nó có phù hợp theo Kinh Thánh không? Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, đầy phước lành, nhưng mẹ vẫn là một con người. Có chống lại Kinh Thánh để yêu cầu Mary cầu nguyện với Thiên Chúa? Câu hỏi này liên quan đến sự
trung gian của Mẹ Maria giữa Thiên Chúa và con người, mà Thông điệp của Gioan Phaolô II về Mary, Mẹ Cứu Chuộc, được gọi là sự trung gian nhu mì, của một Người Mẹ. Và trung gian đó không phải là một sự thay thế cho trung gian duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ tham gia vào nó. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, trong trường hợp đám
cưới cana, chúng ta thấy Mary đứng lên cầu xin Chúa Giêsu, Thánh Tử Mẹ, yêu cầu Ngài làm phép lạ để giúp gia đình được tổ chức tiệc cưới mà hết rượu. Trong một sứ đồ của dịch vụ công cộng, chương 1, câu 14, chúng ta thấy Mary hiện diện giữa các tông đồ, để cầu nguyện cùng với Họ và cho Them, tại thời điểm quan trọng của sự ra đời của Giáo
Hội của Chúa Kitô. Rút bánh mì nướng với tất cả đạo đức nhiệt thành của chúng tôi, chúng tôi cung cấp lời chào đến Mary, và đồng thời yêu cầu Cô đến và được ở giữa chúng ta, để cầu nguyện với chúng tôi, và cho chúng tôi. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con hành hương về trời đất. Amen. Quay lại Trang chủ Radio Veritas Asia
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