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ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Từ tháng 2 cho tới tháng 7 năm 1858 Đức Mẹ đã hiện ra với chị
Bernadettte Soubirous tại hang đá Massabielle ở Lộ Đức 18 lần.
Lần đầu tiên là ngày thứ năm 11 tháng hai, lần thứ hai ngày Chúa Nhật
14, lần thứ ba là ngày thứ năm 18 cùng tháng. Sau khi tham dự thánh lễ
Bernadette xuống hang đá vào khoảng lúc 7 giờ, có bà Millet và cô
Peyret đi theo. Bernadette đã sung sướng được nhìn thấy Đức Mẹ trong
khoảng một giờ. Và trong lần này chị được nghe tiếng Đức Mẹ nói lần
đầu tiên. Cô Antoinette Peyret đưa cho Bernadette một mảnh giấy, một
cái bút với mực và nói: ”Đi hỏi Bà điều Bà muốn, và xin Bà viết ra”.
Bernadette vâng lời làm theo. Đức Mẹ cười và trả lời: ”Điều Ta muốn
nói với con không cần phải viết ra”. Sau khi cầm trí Đức Mẹ hỏi
Bernadette: ”Con có muốn có lòng tốt đến đây trong 15 ngày không?”
Bernadette kinh ngạc khi nghe Bà hỏi với tất cả sự lịch lãm và kính
trọng đối với mình là một cô bé gái nghèo nàn như vậy. Bernadette
nhanh nhẹn trả lời: ”Vâng, thưa Bà, con hứa với Bà... nếu cha mẹ con
cho phép”. Đức Mẹ nói với Bernadette: ”Ta không hứa cho con hạnh
phúc ở đời này, nhưng trong đời sau”.
Ngày 19 tháng 11 năm 1858 Ủy ban điều tra của Tòa Giám Mục đến
Hang Đá lần đầu tiên. Sau khi xem xét tỉ mỉ các biến cố, tìm hiểu chị
Bernadette cũng như các phép lạ lành bệnh xảy ra và các hoa trái thiêng
liêng mà tín hữu nhận được tại Hang Đá Đức Mẹ, Đức Giám Mục thừa
nhận tính cách đích thực của các lần hiện ra và tuyên bố: ”Đức Trinh
Nữ đã thực sự hiện ra với Bernadette Soubirous”.

Chương Trình
Xin chú ý các thông báo thay đổi chương trình trong các buổi ăn.
20/7/2015 (Thứ Hai): Tới phi trường Lisboa. Về khách sạn Steyler
Fatima Hotel nhận phòng.
• 17.00pm: Thánh lễ tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiện Ra (60 phút)
• 19.30pm: Ăn tối
• 21.30pm: Rước Đức Mẹ. Lần hạt: Việtnam đọc chục thứ 5.
21/7/2015 (Thứ Ba): Lên Đường Đi Lộ Đức
• 06.00am: Thánh lễ tại Nhà Nguyện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Ăn sáng và lên xe đi Lộ Đức. Chiều tới Lộ Đức. Ở tại Cité St
Pierre, 33 Avenua Mgr Rodhain, 65100 Lourdes.
22/7/2015 (Thứ Tư): Tắm Và Viếng Đàng Thánh Giá trên núi Lộ Đức.
• 9,30am: Thánh Lễ tại Hang Đá Lộ Đức. Tắm, viếng Đàng
Thánh Giá….
• 17,00pm: Rước Thánh Thể.
• 21.00pm: Lần Hạt, Rước Kiệu Đức Mẹ.
23/7/2015 (Thứ Năm) Viếng Sau khi rước Thánh Thể chiều tại Lộ
Đức, lấy xe bus trở lại Fatima.
24/7/2015 (Thứ Sáu); Thăm làng nhà của 3 trẻ làng Fatima xa xôi
• 17.00pm Lần Hạt Mân Côi và Dâng Nước Việt Nam cho Đức
Mẹ;
• 18.00pm Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Sống
Lại;

Kể từ khi Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra năm 1858, sau Roma
Lộ Đức đã trở thành nơi hành hương quốc tế nổi tiếng với 5 triệu người
mỗi năm. Họ đến từ Italia, Bỉ, Đức, Hòa Lan, Anh quốc, Tây Ban Nha
và các nước Âu châu khác. Nhưng cũng có những người đến từ các
nước Á châu, Phi châu, Mỹ châu và Đại dương châu. Có những tín hữu
hành hương hai ba ngày nhưng cũng có những người tò mò được tiếp
đón như ”khách hành hương trong một ngày”

25/07/2015 (Thứ Bảy): Xe đưa ra phi trường Lisboa
--------------------------------------------------------------------------------------------Xin nhớ 2 địa chỉ quan trọng này, đề phòng trường hợp bất trắc
Địa chỉ tại Fatima:
• Steyler Fatima Hotel, Praça Paulo VI, 2496-908 Fátima,
Portugal. +351 249 533 043.
Địa chỉ tại Lộ Đức:
• Cité St Pierre, 33 Avenua Mgr Rodhain, 65100 Lourdes.
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Fatima, Ngày 13 tháng 10 năm 1917:
Ta là Ðức Mẹ Mân Côi
Sau khi tới gốc sồi ở Cova da Iria, dưới thúc đẩy nội tâm Lucia xin
mọi người cụp dù xuống và lần hạt. Rồi các em thấy chớp sáng và Ðức
Mẹ hiện đến. Lucia hỏi:
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn một nhà nguyện được xây ở đây để tôn kính Ta. Ta là
Ðức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục lần hạt hằng ngày. Chiến tranh sẽ chấm
dứt và binh sĩ sẽ trở lại gia đình.
Con có nhiều điều để xin Mẹ: chữa một số bệnh nhân, hoán cải tội
nhân và những chuyện khác...
- Ðược, một số sẽ được, nhưng không phải tất cả được. Họ chỉ cần
cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi.
Rất buồn rầu, Ðức Mẹ dặn tiếp:
- Ðừng phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm nhiều rồi.
Rồi, theo lời tự thuật của chị Lucia, Ðức Mẹ mở tay ra, làm ánh
sáng chiếu lên mặt trời. Khi Ðức Mẹ cất mình lên, ánh sáng đó vẫn
chiếu vào mặt trời.
Ðó là lý do Lucia hô lên cho mọi người ta nhìn vào mặt trời. Lucia
không có ý kéo chú tâm của mọi người đến mặt trời vì cô cũng không ý
thức họ hiện diện đó hay không. Cô đã làm thế theo động lực bên trong.
Một khi Ðức Mẹ đã biến đi, con (Lucia) thấy bên cạnh mặt trời,
Thánh Giuse với Chúa Hài Nhi ban phép lành cho thế giới vì con thấy
hai Ðấng vẽ hình Thánh Giá. Một lát sau, cảnh tượng đó biến mất và
con lại thấy Chúa và Ðức Mẹ, hình như Ðức Mẹ Ðau Thương. Chúa
Giêsu ban phép lành cho thế giới cũng như Thánh Giuse đã làm. Cảnh
tượng này cũng biến mất và một lần nữa con lại thấy Ðức Mẹ, giống
như Ðức Mẹ Carmêlô.
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THÁNH L TH HAI 20/7/2015
Lễ Mân Côi tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiện Ra,
Fatima
NHẬP LỄ
ÐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng
ngành Mân Côi muôn mầu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe
lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria,
phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha, qua
cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê
thanh nhàn.
1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin, con năng ngắm phép Mân Côi từ
đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin, cao rao phép thánh Mân
Côi hằng ngày.
2. Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van, Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn
lầm than. Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt
xuống ơn tràn đầy.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết
thật Ðức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy
lòng chúng con để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và
nhờ lời Thánh Mẫu Ma-ri-a chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con
được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin...
BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15. 20
Trích sách Sáng Thế.
hiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở
đâu?" Ông đã thưa: "Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa
đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp".
Chúa phán bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi
trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm
ngươi không được ăn ư?" Ađam thưa lại:"Người phụ nữ Chúa đã cho
làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn". Và
Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đã làm điều
đó?" Người phụ nữ thưa:"Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn".
Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: "Bởi vì mi đã làm điều đó, mi
sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi
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bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối
thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ
người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn
gót chân người".
Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.
Ðó là lời Chúa.

Kinh Phó Dâng Thế Giới và Dân Nước Việt nam
cho Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
hi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ
Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một
người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên
thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn
phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và
tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ,
vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một
con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là
Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ

Lạy Ðức Mẹ Fatima,/
Chúng con tri ân Mẹ là mẹ của chúng con./
Hợp cùng muôn thế hệ,/ chúng con đồng thanh dâng lên Mẹ lời
tôn vinh:/ Mẹ là Ðấng đầy ơn phúc./
Chúng con chúc tụng những kỳ công của Chúa được thực hiện
nơi Mẹ./
Ngài chẳng bao giờ ngừng đoái thương nhìn đến,/ chữa lành
và cứu vớt nhân loại đau khổ vì sự dữ / và chịu thương tích vì tội
lỗi./
Xin Mẹ lấy tình mẫu tử nhân từ đoái nhận thế giới/ và dân nước
Việt nam/ mà hôm nay chúng con đang đứng trước tượng Mẹ vô
cùng quý mến,/ tín thác dâng lên Mẹ./
Chúng con tin tưởng vững vàng:/
mỗi người chúng con đều được Mẹ coi là quý giá/
và không một điều gì chúng con mang trong lòng / mà Mẹ lại xa
lạ dửng dưng./
Chúng con đặt mình dưới ánh mắt dịu hiền/ và nhận lấy nụ cười
của Mẹ đang an ủi vỗ về./
Xin Mẹ gìn giữ cuộc sống chúng con trong cánh tay Mẹ;/
Xin Mẹ chúc lành và thêm sức cho chúng con/ biết ước ao sự
lành;/
Xin Mẹ khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tin;/
nâng đỡ và soi sáng niềm trông cậy/
khuyến khích và thôi thúc chúng con sống mến yêu;/
dẫn dắt mọi người chúng con trên đường nên thánh./
Xin Mẹ hãy dạy chúng con biết noi gương Mẹ/
yêu thương những người thấp cổ bé miệng và nghèo khốn,/
những người bị loại trừ và đau khổ,/
những người tội lỗi và các tâm hồn đang lạc lối:/
Xin Mẹ quy tụ mọi người về dưới sự chở che của Mẹ;/
và xin Mẹ trao tất cả chúng con cho Chúa Giêsu,/ Con yêu dấu
của Mẹ. Amen./
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ĐÁP CA:
ĐK: Linh hồn tôi tung hô chúa, tung hô chúa (í a).Thần trí tôi mừng vui
vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận
hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời, ngàn đời cùng cất tiếng ca, sẽ khen
tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc. Sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời
đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, Danh Người
là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia hằng bảo bọc
những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những
người tự đắc. Người quyền quý tự kiêu ngài triệt hạ khỏi tòa cao
và nâng dậy những ai biết khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy
hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ
Áp-ram với miêu duệ.
ALLELUIA: Lc 1, 28
Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng
Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia.Alleluia.

K

tơ trời xa xăm dịu dợi. Nhưng Chúa đã đổi đời cho con nên lời
ngợi ca ân phúc. Này con hát bài tình ca đến muôn đời xin tạ ơn
Cha.
ĐK: Tình thương Chúa vẫn muôn đời bao la, Hồng ơn Chúa cả 1 đời
cao xa, lòng nhân Chúa ôi thiết tha hái hà. Này đời con cất lên bài tình
ca, tạ ơn Chúa muôn lời vang ca, tình yêu mến muôn đời phôi pha.
2. Như nắng xuân vừa bừng lên tươi hồng muôn hoa thắm nở. Tay
Chúa đỡ nâng con, đưa con tới ánh sáng ngời. Đời con như hạt
mưa thu giông qua gió nhẹ xa đưa mịt mù. Nhưng Chúa đã
thương tình cho con lên bàn tâm giao nghĩa phúc. Này con dâng
lời ngợi ca tiếng cảm tạ suốt đời vang.xa.
3. Như sóng lộc Triều Nguyên vô vàn ơn thiên tuôn đỗ, khi trong cõi
hư vô cho con nên vóc nên hình. Tình yêu ôi thật cao siêu thương
con Chúa chịu bao nhiêu khổ sầu, Đời những nỗi cơ cầu yêu
thương thấm màu tình ngay ai thấu. Đời con dẫu nhiều khổ đau
vẫn suốt đời tri ân.
4. Tình thương chúa vẫn muôn đời bao la, hồng ân chúa cả 1 đời ca
xa. lòng nhân chúa ôi thiết tha hải hà. này đời con cất lên bài tình
ca tạ ơn chú muôn đời vang ca. tình yêu mến không hề phôi pha.

phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại
Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được,
vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy
quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh
ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị
họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang
thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc
gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên
thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Ðó là lời Chúa.
DÂNG LỄ
1. Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu. Những luống cầy sâu
trời tối mau cha chưa kịp về. Mẹ bận rộn từng ngày lo no cơm ấm
áo, có chi đâu Ngài ơi có chi dâng Ngài.
ĐK: Con xin tiến dâng lên tình yêu mến, nhờ những hy sinh được êm
ấm gia đình. Con xin tiến dâng lên tình yêu mến, nguyện Chúa đoái
thương gia đình con được bình yên.
2. Đời tuyệt vời luôn thắm nồng tình yêu thiết tha. Gương sáng mẹ
cha ngày tháng qua luôn luôn hiền hòa. Mẹ dặn dò đừng buồn
nhau không vui mái ấm, mến yêu nhau đẹp sao lễ dâng lên Ngài.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ
này, và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc
đời Con Một Chúa hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa
ban. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời Tiền Tụng về Đức Mẹ
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải
đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Trong ngày lễ Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi của Ðức Ma-ri-a
diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc
tụng và tung hô Chúa.
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Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ðức Maria đã thụ thai Con
Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Ðức
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.
Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy,
các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các
đạo binh thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan
chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài
thành khẩn tuyên xưng rằng:
KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh
hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con Mình và Máu
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ
ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN, VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng
tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG, VÌ NÀY LÀ CHÉN
MÁU THẦY, MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO
CÁC CON VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. CÁC CON HÃY LÀM
VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên
xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ
ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu
cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài
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14. Chúa ơi con còn hát mãi
1. Chúa ơi con còn hát mãi, dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng. Gai
càng dài, tiếng hát con càng trong. Gai càng nhọn, lời ca càng
thánh thót. Vì tình yêu con dâng trọn một đời, lời con ca thêm
muôn phần thiết tha.
ĐK: Chúa chính là tình yêu, cho đời con mỹ miều. Đường tin yêu lạ
quá! Tô đẹp muôn khúc tình ca. Chúa dòng sông êm ã, cho thuyền
tình xuôi dòng đời qua bến đục trong, khơi động sự sống muôn đời.
2. Chúa ơi con hằng mong mỏi, được yêu đương một mình Chúa
muôn đời. Ôi tuyệt vời tình Chúa là nguồn vui. Ôi đẹp ngời đời con
là của Chúa. Để từ đây con ca ngợi tình Ngài, lời con ca Chúa là
hạnh phúc con.
3. Chúa ơi thật là hoan hỷ, đời con đây nay đã hiến dâng Ngài. Ân
tình này, đã kết giao từ đây. Tim hồng này, ngàn năm là của Chúa.
Đời buồn vui với Chúa luôn trọn niềm. Chờ Đông qua, Xuân ân
tình nở hoa.
15. Chúa ơi! cho con nhìn thấy
1. Chúa ơi! cho con nhìn thấy. Bước ngài đang đến trong đời con.
Dưới ngàn hình dong dáng vẽ. Chúa vẫn hiện diện lặng lẽ trong
đời. Như tấm bánh nơi nhà tạm đơn sơ. Như nơi những kẻ đói
nghèo bơ vơ.
ĐK: Chúa hẹn gặp con. Chúa chờ đợi con. Qua bao biến cố buồn vui.
Qua những lo toan đời thương. Qua ngàn sầu thương vấn vương.
Ước gì con trông thấy Chúa. Hiện diện ở khắp mọi nơi. Ước gì con
không bỏ rơi. Cơ hội đến trong tình Ngài. Để được gặp Chúa trên
muôn nẻo đời! (Kết: Chúa hẹn gặp con, chúa chờ đợi con. Chúa hẹn
gặp con, chúa chờ đợi con đợi con!)
2. Chúa ơi! cho con nhìn thấy. Có bàn tay Chúa sống động luôn. Với
từng nụ hoa chớm nở. Dưới ánh trăng ngời đẹp sáng giữa trời.
Như nắng sớm dậy gọi ngày vươn lên. Hay nơi suối mát cho đời
vui thêm.
3. Chúa ơi! cho con nhìn thấy. Chính ngài đang sống trong lòng con.
Dưới từng nhịp tim hơi thở. Dưới những mong chờ và những ơ
hờ. Trong giây phút lắng đọng lại thâm tâm. Hay qua những nỗi u
dài bi ai.
16. Con hát bài tình ca.
1. Con hát bài tình ca muôn đời tri ân Chúa cả, qua bao nỗi gian nan
ân ban Chúa vẫn tuôn trào, Đời con như hạt sương rơi mây vương
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sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về quê
trời là cõi vui đời đời.
2. Lòng Mẹ thẳm sâu, cao vời khôn ví, dư đầy đức nhân hậu khoan
hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng,
lời Mẹ đẹp gấp trăm. Ðược Mẹ ủi an, giữ gìn âu yếm, con còn ước
mong gì trong lòng? Phải chăng ước mong tới khi sống bên Mẹ
trên trời, hưởng phúc vinh đời đời.
12. FATIMA 13/5
1. Đạn bom rơi thế chiến, Gây chết chóc ưu phiền, Thiên Sứ đến
làng Fatima dạy 3 em lời kinh.
ĐK: Ave Ave Ave Maria Ave Ave Ave Maria.
2. Mười ba tháng Năm ấy, Chim chóc líu lo ca, Trong ánh sáng nhạc
reo vang, Mẹ uy linh hiện ra.
3. Hãy ăn năn thống hối, Năng ngắm phép Mân Côi. Tim xé nát, vòng
gai đâm, Mẹ xin con hồi tâm.
4. Đồi Cova trưa nắng, Trời múa sáng tung tăng, Mẹ cất gót về Thiên
Cung, hẹn 3 em ngày sau.
5. Đời gian truân u tối, Cơn cám dỗ khắp nơi. Con bối rối, hồn đơn
côi. Miệng kêu xin ‘Mẹ ôi’.
6. Đời đau thương đã thấy, Môi nhấp chén chua cay, Xin gió mát tình
no say, Mẹ yêu con từ đây.
7. Việt nam con kêu khấn: xin gió mát trăng thanh. Em bé hát, hàng
tre xanh. Mạ lên bông chờ mong.
8. Đời tha hương nhung nhớ, Xa đất nước bơ vơ. Giông bão đến
thuyền nan trôi, Mẹ nơi đâu Mẹ ôi?
9. Mẹ Maria nhân ái, Con quyết chí canh tân. Xin phá nát xiềng
Satan, Rình bao vây đời con.
10. Ngày hoa đăng chói sáng. Mẹ chiến thắng thế gian. Thiên Chúa
đến, đoàn con vui, Về Thiên Cung hợp hoan.
13. Xin Mẹ nghe tiếng con khẩn cầu
Xin Mẹ nghe tiếng con khẩn cầu những khi âu sầu đau đớn. Xin Mẹ
xuống muôn vàn sức cho hồn con an vui tháng ngày, giữa nơi lưu đày,
nếu không có Mẹ thì đời con thành đời lầm than sầu khổ. Nếu không
có Mẹ giữa nơi lưu đày, ngày gian nan con biết thở than với ai? Trần
gian hỡi có ai buồn sầu, xa quê hương có ai âu sầu? Mau chạy lại
đây, bên Mẹ nhân thay, linh hồn ta sẽ sống đời vui say.
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xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
- Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo
Hoàng... Đức Giám Mục... chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ.
- Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ
trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ
tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly
trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào
hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
- Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho
chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức
Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ và toàn thể
các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với
các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức
Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi danh dự và
vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất
của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
NGHI THỨC HIỆP LỄ
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta
dám nguyện rằng:
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương
cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa
rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội
lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con
mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa
Giêusu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng: "Thầy
để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các
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con." Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin
của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được
bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển
trị muôn đời. Amen.
HIỆP LỄ
1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng
vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa
niềm tin và ước mơ này, được quên đi những lo âu, tìm luôn theo
bước chân Cha.
ÐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ
hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù
trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời. Ðam mê
nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn
đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn đời,
ngàn năm soi ấm tin vui.
3. Nếu Chúa không dọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không
tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yêu đuối trong cuộc sống, đời
con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao
quên hết long đong.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bí tích
Thánh Thể để tuyên xưng Ðức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và
sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người, hầu
đáng được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển. Người hằng
sống và hiển trị muôn đời.
KẾT LỄ
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như
thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu
dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.
ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên
Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là
nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
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sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc
đời bình an.
4. Mẹ ơi, giờ đây con thực lòng thống hối. Con đường xưa tội lỗi
nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quì đây con muốn không dâng
gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ
thôi.
9. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền
1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng
cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con
luôn vui sống bình yên.
ÐK: Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến kính dâng.
Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ. Vững chí chiến đấu vì Mẹ trong
Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang
Nước Cha muôn đời.
2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những
ngày nguy khốn, Con biết tươi cuời mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha
thiết trao mối tình thương.
3. Xin trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn
nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi
Chúa nghỉ an.
10. Mẹ rất nhân từ quốc gia Việt Nam rất lầm than
1. Mẹ rất nhân từ quốc gia Việt Nam rất lầm than. Dân chúng điêu
linh gia đình tan hoang. Tà thuyết mê lòng chiến tranh càng tai ác
tàn hung. Mong thấy con đường dìu tới thanh bình.
ÐK: Ôi Maria, Mẹ thương giơ tay uy quyền cho giang sơn con toàn an,
và cho dân nước bớt cơn cùng khốn. Ôi Maria Mẹ thương ban muôn
ơn tràn lan trên quê hương Việt Nam. Xin đến muôn đời còn nhớ ơn
lòng.
2. Mẹ rất nhân từ quốc dân Việt Nam rất thành tâm, nhưng đến bây
giờ chưa còn yêu tin. Mẹ dắt đưa về sống trong nguồn chân lý
ngàn năm. Thiên Chúa muôn đời thờ kính tôn sùng.
11. Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc
ÐK: Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi ! Sống gần Mẹ
lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi.
1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên
lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn, lòng con
được thảnh thơi. Ðời con chứa chan bao tình âu yếm khi được
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7. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ
1. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say
sưa lời ca chào: Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy
phúc. Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ
xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn
ngàn hoa.
2. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi trời gặp nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan
lời ca mừng: Ave Maria. Maria Mẹ dịu dàng, xin nghe con cầu
khấn: cho nhân dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần. Maria
Mẹ hiền từ xin đưa tay gìn giữ, cơn gian nan dần qua đoàn con
yên vui gần xa.
3. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi đời đầy môi cười, và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên
lời: Ave Maria. Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mờ
tối. Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng,
ôi Sao Mai bừng sáng. Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn
con.
4. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi lòng gặp u buồn, và trong cơn đau triền miên, con kêu lên lời
xin Mẹ: Ave Maria. Maria Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ hồn xác, luôn
xông pha thời gian, mặc cho sóng gió phũ phàng. Trông lên quê
trời mịt mùng, ôi bao nhiêu buồn nhớ. Maria Mẹ ơi, lòng con mơ
quê trời vui.
8. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần
ÐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái
tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con dâng mình
đền thay tội lỗi muôn dân.
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết
có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết
bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.
2. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo
chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Ðường trần gian say
đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai,
nương nhờ ai, Mẹ ơi ?
3. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn trinh
khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín
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THÁNH L TH BA 21/7/2015
tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiện Ra, Fatima
NHẬP LỄ:
ĐK: Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi xin cầu cho chúng con, và
khấn xin Mẹ thương đoàn con tội lỗi. Sống giữa thế gian ngày tháng
lắng lo trăm chiều. Mẹ ơi dắt dìu đoàn con khi yếu. Dù phiêu bạt đi tới
nơi nào, một niềm tin ấy thôi. Vì Mẹ hằng soi dẫn người trong đêm tối.
Ngó ánh sáng sao nhìn hướng vững tâm con chèo. Chèo cho tới bên
bồ quê hương mến yêu.
1. Thuyền trôi trên lớp sóng xanh rợn rùng. Kìa bao cơn gió mưa sắp
vùi dập con giữa khơi. Cậy trông Mẹ cứu giúp con vững lòng. Mẹ
đừng nở để đời con phải đắng cay.
2. Đoàn con đang ngước mắt trông Mẹ lành. Cầu Mẹ ban sức thiêng
vui chịu đựng bao khổ đau. Vượt qua dương thế tới quê thiên
đàng. Hợp nhau đây trông về Mẹ bao mến yêu.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Chúa đã làm cho Trái Tim Đức Trinh Nữ
Maria nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần; vì lời Đức
Trinh Nữ chuyển cầu xin thương giúp chúng con cũng trở nên đền thờ
Chúa ngự. Chúng con cầu xin …
Bài đọc I Prov. 8, 22 -31
Bài trích sách Phương Ngôn.
ây sự khôn ngoan của Thiên Chúa phán : “Chúa đã tạo thành nên
Ta là đầu sự việc của Người. Trước cả những sự việc Người đã
làm rất xa xưa. Ta được thiết lập tự thuở đời đời, ngay từ đầu tiên, khi
địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi
chưa từng có những dòng suối nước.
Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những
quả đồi, Ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng,
cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt
muôn cõi trời, có Ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực
sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối
nước từ vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển
cả, để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái
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đất, bấy giờ Ta làm việc ở sát bên Người, và mọi ngày Ta làm cho
Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người.
Ta nhàn du trên quả địa cầu,Và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con
cái loài người”.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca
1. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương
tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người
tôi tá. Rồi đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm
con Chúa. Chúa yêu khấng ban tình thương đến muôn muôn đời
không hề phôi phai.
ĐK: Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát, vì Danh Giavê, Giavê là
thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giầu có nhưng ai khiêm nhu
nghèo khó Chúa dủ tình xót thương.
2. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương
tôi. Ngài thương ra oai đáp cứu những khi ưu sầu vì đời đen tối.
Ngài cho trăng sao tinh tú sáng soi đường đi chông gai ngăn lối. Ủi
an những khi lầm than khấn kêu Danh Ngài trong giờ nguy nan.
Phúc Âm: Lc 1, 26 – 38
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
hi ấy, Thiên Thần Grabiel được Chúa sai đến một thành xứ
Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một
người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên
Thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước,
Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”.
Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên Thần liền thưa : “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với
Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người
sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời
trong nhà Giacob, và triều đại Người sẽ vô tận”.
Nhưng Maria thưa với Thiên Thần :
“Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam ?”
Thiên Thần thưa : “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng
Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và
được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai
con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người
mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm
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4. Mẹ ơi, nay con đến dâng trước tôn nhan
Mẹ ơi, nay con đến dâng trước tôn nhan, lời tha thiết kêu khấn xin Mẹ
thương ban niềm an ủi những lúc phải cơn gian nan. Mẹ ơi, xin hãy
lắng nghe tiếng con than van, mai ngày đời xế bóng xác hồn chia tan,
được mạnh sức phấn đấu đến hơi thở cuối cùng.
Mẹ ơi, con chẳng muốn được chi bằng muốn được yêu Mẹ và Mẹ
yêu con luôn, và chỉ muốn ngày tháng chóng qua khi chết rồi được
lên trời để muôn đời được yêu mến Mẹ mãi chẳng ngơi, nguồn
hạnh phúc không mất con yêu Mẹ muôn đời.
5. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng
ÐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian.
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống
chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái
đến con, giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ, bao
nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa
con tới thiên đàng.
1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư bề thuyền con
sắp hòng chìm theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương Mẹ
thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến
con cùng.
2. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Phút lênh đênh bập bềnh
trôi ngã lòng hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ
thấu tình con. Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến
con nhiều.
6. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân
1. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân dưới áo Mẹ lành che khuất
bao u buồn nơi khóc than. Ðời con đang sống, giữa ba đào trăm
nguy biến. Xin Mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan.
ÐK: Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất. Không sợ ba thù con nép dưới áo
Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Ðưa về
thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.
2. Ôi Mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua, kiếp sống phong trần đây
đó bao lần tình Mẹ vắng xa. Rồi con yếu đuối ngã trên đường dài
dương thế, xin Mẹ dắt dìu con vui bước đi theo Mẹ.
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THÁNH CA DÙNG TRONG ĐI PHÚC
1. Nơi tôn nhan
Nơi tôn nhan con hợp nhau đây khấn xin, Mẹ Thiên Chúa, trắng trong
vẹn tuyền chí linh. Giúp đời con lánh xa khỏi vòng tăm tối, và tháng
năm chỉ một yêu Chúa muôn đời. Con kêu xin Mẹ hiền trong cơn khó
nguy, Mẹ thông sáng biết tâm con nguyện ước chi. Ước Mẹ thương
giúp con vững lòng cậy trông. Cho tới khi con được về nơi ước mong.
Ðời tội lỗi con muốn vượt qua, xin giúp con. Lúc ngặt nghèo và lúc
ngã sa, xin giúp con. Xin giúp con tin mến vững vàng, xin giúp con.
Lòng thôi luyến tiếc cảnh phù vân, xin giúp con.
ÐK. Hỡi Mẹ lành! Ðoàn con vang lớn tha thiết, đoái xem con, Mẹ
ban ơn xuống muôn nghìn. Con tin rằng Mẹ thương yêu con tha
thiết: không từ chối những ơn con Mẹ khấn xin.
2. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền
nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con
thơ qua hiểm nguy cõi trần.
ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên
Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là
nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực
sâu tối tăm, đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin
yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.
3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua
các vua, Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi,
ca tụng Mẹ suốt đời.
3. Cung chúc Trinh Vương
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho
tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ÐK: Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân loại
mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến,
muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn
Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ
nhân ái yêu thương, Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.
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được”. Maria liền thưa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời
Thiên Thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt Bà.
Ðó là lời Chúa
Dâng Lễ
ÐK: Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan
dung tha thứ, với tình yêu thương thắm thiết. Con đến dâng hiến tế,
Chúa là tình yêu bao la, đoái nhận lễ con dâng Cha, Chúa ơi, nhận lời.
1. Mối chân tình con đặt nơi Chúa, là tình yêu muôn vàn thắm thiết.
Chúa ơi đây lòng con tha thứ, xin nhận cho trái tim hòa bình.
2. Chúa không nhận chiên bò hy tế, Ngài chỉ nhận tâm hồn thanh
khiết. Chúa không ưa lễ dâng cao quý, nhưng chỉ ưa trái tim hòa
bình.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của
Đức Kitô, Con Chúa, chúng con xin dâng tiến Chúa lời cầu nguyện và
lễ vật này. Xin Chúa thương chấp nhận, và đưa chúng con đến gần
Chúa hơn nữa. Chúng con cầu xin . . .
Hiệp Lễ
1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm can. Vui buồn của
đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan. Khi vội
vàng. Khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man.
ĐK. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Tháng năm ưu tư ngập
tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời con sống
bình an.
2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai. Mong chờ
chỉ còn biết hôm nay. Lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười,
bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.
3. Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay. Bao ngày miệt
mài kiếp tha hương. Mong tìm về cùng tổ ấm yêu thương. Xa cội
nguồn tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương.
4. Tìm đến trong tình Chúa, con tim tìm thấy an vui. Tay Người gạt lệ
ướt trên mi. Tay Người hợp lại những chia ly. Trên đường đời, xa
vời vợi. Tay Người dịu hiền dẫn con đi.
Lời nguyện hiệp lễ.
Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm Thánh
Thể, nhân ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, cúi xin Chúa nhận lời
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chúng con khẩn cầu cho chúng con được đầy tràn ân sủng và được
thấm nhuần ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con.
Kết Lễ
Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xồi…..

Hát: Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân
thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 14:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức
Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch
mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu
chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru. Xin
ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn
sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó
Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh
Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau
được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng
Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng.
Amen
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban
phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Hát: kết thúc
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Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 12:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ MƯỜI HAI
ĐỨC CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN THÁNH GIÁ
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục
đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho
đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu
Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 13:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ MƯỜI BA
THÁO ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG
MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác
xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao. Xin ban
ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu
vậy.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
36

THÁNH L TH TƯ 22/07/2015
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Hang Đá Lộ Đức
NHẬP LỄ
ÐK: Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân) hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên
Chúa. Sáng trong niềm tin (một niềm tin), khắp thế nhân chung tiếng
hoan ca dâng Chúa thiên đình.
1. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa
tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong nắng ban mai, hoa lá khoe tươi,
chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa.
2. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa
tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong bóng đêm thanh, tinh tú long
lanh, mây gió đưa nhanh muôn khúc tân ca mau vang xa.
3. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa
tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong ánh xuân tươi, trong gió đông
tàn qua khắp không gian muôn khúc tân ca mau vang xa.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhận hậu, ngày hôm nay chúng con kính nhớ
Ðức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội là Thánh Mẫu của Con Một Chúa.
Xin nhận lời Ðức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con là
những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...
Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
ức Chúa phán: "Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Ðô
mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Ðô! Hãy
cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than
khóc Thành Ðô, để được Thành Ðô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được
thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa
mẹ.
Vì Ðức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô ơn
thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn
lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được
bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại
Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
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Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi
tốt như cỏ đồng xanh. Ðức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người
cho các tôi tớ biết".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca:
ĐK: Như con thơ trong lòng mẹ hiền, Bao yêu thương ấp ủ trìu mến,
Này hồn con an vui êm đềm, Trong vòng tay Chúa tình yêu.
1. Lòng con không kiêu căng, mắt con không hề tự mãn. Chân con
không chạy tìm, những gì cao trọng lớn lao. Bao cao xa vượt sức
lòng con không hề mơ ước. Chỉ ước mơ một điều, sống trong tình
thương mến của Người.
2. Lạy Gia-vê khoan nhân, ước mơ của đời con thơ. Con luôn luôn
cậy nhờ vào lòng Cha hằng thiết tha. Con hân hoan tìm đến tình
Cha bao là yêu mến. Còn mãi luôn sáng ngời từ bây giờ cho đến
muôn đời.
3. Hồn con bao ru êm sống trong mối tình đằm thắm. Ôi yêu thương
lặng trầm âm thầm lắng đọng trong tâm. Con say sưa cảm mến
tình Cha bao là âu yếm. Nguyện hiến dâng trót đời trong tay Người
ôi Đấng con tôn thờ.
Alleluia: Lc 1, 45
Alleluia, alleluia! - Lạy Ðức Mẹ đồng trinh Maria, Mẹ thật diễm phúc, vì
đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã cho Mẹ biết. Alleluia.
Phúc Âm: Ga 2, 1-11
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
hi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân
mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham
dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết
rượu rồi". Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi?
Giờ của tôi chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo
gì, các anh cứ việc làm theo".
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục
người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm
hai mươi lít nước. Ðức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào
chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các
anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. Khi người
quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ
14
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------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 10:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ MƯỜI
QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa
Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho
con giữ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn,
không hề than trách, không ngại ngùng.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 11:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ MƯỜI MỘT
QUÂN DỮ ĐÓNG ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin
ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con,
kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn
thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.
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NƠI THỨ TÁM
ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được
đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn
khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên
nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con
mồ côi làm chi.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân
lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 9:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ CHÍN
ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn,
máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong,
hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức
Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu
đuối dại dột làm chi.

đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và
nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi
rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây
giờ". Ðức Giêsu đã làm dấu lạ này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh
quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
Ðó là lời Chúa
Dâng Lễ
1. Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm
mến vô bờ. Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng. Hằng
muốn sắt son một đời mến yêu.
ĐK: Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa
lòng con. Tình yêu mới bước tới ngày mai.
2. Bao ngày tháng trôi theo dòng đời, tâm hồn con lênh đênh tìm
hạnh phúc mong chờ. Xin Chúa thương khi con đây trông mong
đến Ngài. Là núi đá che chở người tháng năm..
3. Như giọt nước tan trong rượu lạnh, tâm hồn con, hân hoan hòa
nhịp với muôn người. Xin Chúa thương cho muôn nơi an vui thái
bình, tình Chúa thấm trong cuộc đơi ước mơ.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì
Người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi Người giáng sinh, đức
đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng
đã được thánh hiến, nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát chúng
con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin...

Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.

Lời tiền tụng về Đức Mẹ
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và
đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Trong ngày lễ (. . .) của Ðức Ma-ri-a diễm phúc trọn đời đồng trinh,
chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa.
Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ðức Maria đã thụ thai Con Một
Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Ðức Giê-su
Ki-tô, Chúa chúng con.
Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các
Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo binh
thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng
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Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương
chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên
xưng rằng:

như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu
cho trọn.

Hiệp Lễ
1. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình. Dạt
dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như
mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một
tình yêu vô biên.
ĐK. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man
miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến.
Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có
Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn
nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân
tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu
thương, từng nhịp chân yêu thương.
3. Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời. Nguyện cầu
cho đời con mãi, giữ trọn lời hứa trung kiên. Một đời con xin tận
hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nướng thân, trọn đời
con nương thân.
4. Con dâng cuộc sống tương lai, bao nhiêu thay đổi thăng trầm. lặng
thầm đi về mưa nắng, bước đường gian khó đầy vơi. Nguyện cầu
Ơn trên gìn giữ, tấm lòng con mãi chân tình. Một niềm tin trung
kiên, một niềm tin trung kiên.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Ðức
Trinh Nữ Maria và được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con biết noi
gương Ðức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình
cứu chuộc của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
KẾT LỄ
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho
tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ÐK: Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân loại
mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến,
muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
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Hát: Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng
Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 7:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ BẢY
ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi
chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho
chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng
đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả
tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 8:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
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Hát: Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí
thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 5:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ NĂM
ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊSU
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông
Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con
chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm
vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi
sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi
nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
-------------------------------------------

NHẬP LỄ
ÐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung
tiếng hát dâng tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái, Mẹ
hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.
1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với
tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên
Mẹ là gương mẫu của đời con.
2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con
đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa.
Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.
3. Con nguyện cầu, con trung thành con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả
tâm hồn con kính dâng. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con
tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhận hậu, ngày hôm nay chúng con kính nhớ
Ðức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội là Thánh Mẫu của Con Một Chúa.
Xin nhận lời Ðức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con là
những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...
BÀI ĐỌC I: Xh 14, 21 - 15, 1

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến
Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho
Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con,

Trích sách Xuất Hành.
rong những ngày ấy, khi Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn
gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển
khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn,
nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai-cập đuổi theo,
toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel
vào giữa lòng biển.
Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập,
gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến
tới thật vất vả. Người Ai-cập nói: "Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa
chiến đấu giúp họ, chống chúng ta".
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Bắt đầu chặng thứ 6:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ SÁU
BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO ĐỨC CHÚA GIÊSU LỘT MẶT

T

Chúa phán bảo Môsê: "Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi
dập người Ai-cập, chiến xa và kỵ binh của chúng". Môsê giơ tay trên
biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy trốn,
gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. Nước
trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã
theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái
Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên
tả hữu.
Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập. Và họ thấy xác người Aicập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp
Ai-cập, toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ
Người.
Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này:
"Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì uy linh Người cao cả, Người đã ném ngựa và
người xuống biển khơi".
Ðó là lời Chúa.
ĐÁP CA:
ÐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi
của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài
(nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo
con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày
đêm con cậy trông.
1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai
giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.
2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những
lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.
3. Xin đừng để kẻ hại con ngày nào reo mừng chiến thắng. Thẹn thay
khốn thay cho bọn thất tín, làm sao thoát tay Thiên Chúa toàn
năng.
ALLELUIA: Tv 117, 24
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự
sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 12, 46-50
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

K

hi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và
anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ
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Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 3:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ BA
ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác
Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho
con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa
con.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa
thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 4:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ BỐN
ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng,
mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì
lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức
Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ
có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
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Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ NHẤT
QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT ĐỨC CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ
ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha
dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy
con nơi toà phán xét sau này.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng
Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.
Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
------------------------------------------Bắt đầu chặng thứ 2:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuc ti cho thiên h.
NƠI THỨ HAI
ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh
Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó
trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải
chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát: Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh
phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
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thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài
kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?"
Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em
Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em
và là mẹ Ta vậy".
Đó là lời Chúa.
DÂNG LỄ
ÐK: Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên cung nhiệm mầu,
xin cho lời con nguyện cầu tỏa bay lên trước Thiên Nhan. Ðây lễ dâng
con dâng trọn đời là tình yêu trong trái tim hồng.
1. Ðây ly rượu ươm tình nồng và bánh thơm do công người người,
Ngài dủ thương ban xuống muôn ơn. Xin cho người luôn tìm
người, cùng nắm tay chung xây cuộc đời, tình nở hoa, sống thái
hòa.
2. Con xin hiệp dâng về trời niềm sướng vui lo âu muộn phiền, đời
bình yên hay lúc gian truân. Xin cho đời con ngày ngày là lễ dâng
dâng trên bàn thờ, dù đời con xót xa nhiều.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì
Người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi Người giáng sinh, đức
đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng
đã được thánh hiến, nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát chúng
con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng về Đức Mẹ (như lễ hôm qua)
HIỆP LỄ
ĐK: Con nay thuộc về Ngài lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con
không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa
hết tâm tư, để không nuối tiếc phù hoa, để không lo lắng bôn ba, để
tình Cha yêu thương triền miên.
1. Đây là trái tim con và đây muôn khát vọng. Đây khao khát yêu
thương và đây tâm hồn thao thức. Dâng về Chúa trên cao để hòa
tan trong một tình thương. Đời sẽ chan hòa ánh dương để bừng
lên tràn lan muôn hướng.
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2. Đây mộng ước tương lai và đây muôn khắc khoải. Đây toan tính
hôm nay và đây hi vọng ngày mai, Dâng về Chúa trên cao để ngày
tháng đong đây tình thương, cuộc sống không còn oán than và
bừng lên niềm tin trong sáng.
3. Ban ngày phúc ơn thiêng chở che con tháng ngày. Ôi Thiên Chúa
yêu thương vì con Chúa đã bôn ba. Ai hiểu thấu công ơn để chuộc
con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha hưởng nguồn vui
tràn ơn thánh hóa.
-----------------------------------------------1. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi
đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng
khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con
lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
ĐK:Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần
đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây,
khi an vui cũng như khi sầu đầy.
2. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi
cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân.
Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết,
con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng
không.
3. Con tưởng rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình, ôi
hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm.
Nhưng khi được gởi trao Thánh Giá, con sợ mà đành tâm bỏ
Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp
bênh.

VI!NG ĐÀNG THÁNH GIÁ
Trên núi ti L Đ c
Hát:
1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra
pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán? Lạy Chúa thánh giá
nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư? Ðường
tình đó Ngài dành cho con.
ÐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với
Ngài thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa xin
cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được
sống với Ngài vinh quang.
2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn
loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt? Lạy Chúa những
bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn kín thê lương?
Ðường tình đó Ngài dành cho con.
3. Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang
máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa thánh giá nào
Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa? Ðường
tình đó Ngài dành cho con.
Kinh đọc trước khi gẫm đàng thánh giá

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Ðức
Trinh Nữ Maria và được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con biết noi
gương Ðức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình
cứu chuộc của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó
Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả
nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi
thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các
ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa
đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in
vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi
chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi
thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát
mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

KẾT LỄ
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, trang 39

Hát: Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ
nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
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Lạy Trái Tim Cực thánh, * là nguồn mạch Lòng Thương Xót, *
đang chiếu toả những luồng ánh sáng ngập tràn ân sủng khôn lường *
trên toàn thể nhân loại, * con van xin Chúa thương đến các linh hồn tội
lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, * xin hãy nhìn đến Cuộc Khổ Nạn đắng cay của
Chúa, * mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, * bởi vì ơn cứu
rỗi Máu Thánh Chúa * đã đổ ra cho chúng con * là cái giá quá đắt
Chúa phải trả. * Lạy Chúa Giêsu, * khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả
cho chúng con * bằng Máu Thánh Chúa, * con vui mừng vô hạn, * vì
chỉ cần một giọt máu của Chúa * cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. *
Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm * của những yếu hèn và vong ơn
bội nghĩa, * chúng không thể nào cân xứng được * với giá Chúa đã
phải trả cho chúng con. * Bởi vậy * xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác
vào cuộc tử nạn của Chúa * đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của
Ngài, * bởi vì Lòng Chúa Thương Xót không hề từ chối * bất cứ một
người nào. * Trời đất có thể đổi thay, * nhưng Lòng Chúa Thương Xót
sẽ không bao giờ cạn kiệt.
Chúa ơi! * hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến * khi con suy
tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. * Lạy Chúa Giêsu, * con mong
muốn đem mọi linh hồn tội lỗi * tới chân Chúa * để họ tôn vinh Lòng
Chúa Thương Xót đến muôn đời. * Amen.

Thứ Sáu 24/7/2015
Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi, Fatima
NHẬP LỄ
1. Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên.
Sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giữa lòng người. Sai con
đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời.
ĐK: Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân nước Trời. Phút thánh
hiến từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay.
2. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm mầu đời con có gì dâng Chúa
đâu. Đây bao mơ ước ngọt ngào, niềm tin như con suối dạt dào.
Đây bao tâm tình yêu dấu nguyện dâng Chúa mãi như lần đầu.
3. Từ đây trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa
thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên chiên hi tế của Người.
Đây thân con đầy yếu đuối nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồn.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban
phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần
tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin...
BÀI ĐỌC I: Xh 16, 1-5. 9-15
Trích sách Xuất Hành.
on cái Israel rời bỏ Êlim và đến hoang địa gọi là Sin, nằm giữa
Êlim và Sinai, nhằm ngày mười lăm tháng hai, kể từ khi rời bỏ đất
Ai-cập. Toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron,
họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay
Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê. Tại sao các
ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?"
Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi
xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh đủ ăn mỗi ngày, để Ta
thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Nhưng mỗi ngày thứ
sáu phải lấy gấp đôi phần mình quen lượm hằng ngày".
Môsê nói cùng Aaron rằng: "Hãy ra lệnh cho toàn thể cộng đoàn
con cái Israel biết: Phải đến trước mặt Chúa, vì Người đã nghe lời các
ngươi kêu trách rồi". Ðang khi Aaron nói cùng toàn thể cộng đoàn con
cái Israel, họ nhìn về phía sa mạc, thì đây vinh quang của Chúa hiện
ra trong đám mây. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ta đã nghe tiếng
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kêu trách của con cái Israel; ngươi hãy nói với họ rằng: "Chiều nay
các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các
ngươi sẽ nhận biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi".
Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm
sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì
thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất.
Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có nghĩa là "Cái
gì vậy?", vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Ðó là bánh
do Chúa ban cho anh em ăn".
Ðó là lời Chúa.
ĐÁP CA: TV 130
ĐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời,
Chúa đã làm cho con.
1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi
làm đuốc sáng Chúa trên trần gian. Cho con say tình mến, và này
con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.
2. Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem
lời Chân Lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con
gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi
người.
3. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng, nguyện đời con đi làm
chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó, cuộc đời
bao nguy biến, đời hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn
đời.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.
- Alleluia.
PHÚC ÂM Mt 13, 1-9
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
gày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển.
Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải
xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và
Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
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Xin Người nâng đỡ chúng con, vì chúng con yếu đuối và bé mọn,
trong cơn đau đớn phần xác, xin giúp chúng con trung thành với
Chúa.
Xin Người chúc lành cho công việc chúng con làm, cho gia đình
chúng con và cho những ai sùng kính Người: xin giúp chúng con biết
niềm nở tiếp đón những người nghèo khó và đau khổ.
Lạy Chúa, vì lời cầu bầu của thánh Antôn,
- xin nhn li chúng con.
Lạy thánh Antôn hay làm phép lạ,
- cu cho chúng con. Amen.
CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Lạy Thiên Chúa, * Đấng đầy lòng trắc ẩn, * Đấng duy nhất tốt lành,
* con chạy đến van xin Lòng Chúa Thương Xót, * mặc dù sự khốn nạn
của con rất to lớn * và việc xúc phạm con lại quá nhiều, * con vẫn tín
thác vào tình thương Chúa * bởi vì Chúa là Đấng Xót Thương. * Từ
xưa tới nay, * con chưa từng nghe một người nào * tín thác vào Lòng
Chúa Thương Xót * mà phải thất vọng.
Lạy Thiên Chúa từ bi, * chỉ mình Chúa mới bênh vực con. * Chúa
không bao giờ từ chối * khi con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Chúa
Thương Xót, * nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, * mặc dù
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi (1730). * Lời Chúa Giêsu, Con Cha, *
đã bảo đảm với con rằng: * “Thà trời đất này biến ra không, * còn hơn
Lòng Thương Xót Ta * hết ấp ủ một linh hồn biết tín thác” (1777).
Lạy Chúa Giêsu * là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, *
Chúa là thiên đàng, * là Đấng Cứu Độ, * là niềm an bình * trong những
giây phút buồn phiền * giữa biển hoang mang nghi ngại. * Chúa là ánh
sáng chiếu soi bước đường con đi. * Chúa là tất cả của một linh hồn
cô độc. * Chúa biết sự yếu hèn của chúng con; * và giống như một
danh y tốt lành, * Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng
con. * Amen.
CẦU XIN CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI
Lạy Chúa Giêsu là Chân Lý Hằng Hữu, * con khấn cầu Chúa * và
van xin Lòng Thương Xót Chúa * cho các tội nhân khốn khổ. * Ôi Trái
Tim dịu hiền của Chúa Trời con, * Lòng Chúa Thương Xót vô bờ bến, *
con van xin Chúa thương đến các linh hồn tội lỗi.
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Ông Thánh Antôn là Đấng bảo vệ kẻ vô tội.
Ông Thánh Antôn là Đấng giải phóng tù nhân.
Ông Thánh Antôn hướng dẫn người lữ khách hành hương.
Ông Thánh Antôn cho kẻ đau yếu được mau chóng bình phục
Ông Thánh Antôn là Đấng hay làm phép lạ.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ câm nói được.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ điếc được nghe.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ mù được thấy.
Ông Thánh Antôn xua trừ quỷ ám.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ chết sống lại.
Ông Thánh Antôn uốn nắn người cứng lòng mù quáng.
Khỏi nanh vuốt của quỷ dữ
Đáp: Xin Thánh Antôn gii thoát chúng con (câu nào cũng đáp lại
như thế)
Khỏi sấm sét bão bùng giống tố
Khỏi mọi cạn bẫy của xác hồn
Nhờ lời chuyển cầu thần thế của Người
Thoát mọi hiểm nguy sóng gió cuộc đời
Lạy Chiên Thiên Chuá, Đấng xoá tội trần gian.
- xin tha ti chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
- xin nghe li chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
- xin th ơng xót chúng con
Lạy Ông Thánh Antôn hay làm phép lạ.
Đáp: Cu cho chúng con, Đáng ch u l y nh ng s Chúa Kitô đã
ha.
Kinh Thánh An Tôn
Lạy thánh Antôn, chúng con hết lòng trông cậy, cầu xin Người và tin
chắc rằng, Người sẽ nhận lời chúng con. Xin Người bênh vực chúng
con trước mắt Chúa là Cha hay thương xót, để chúng con được ơn
chúng con trông đợi cách riêng.
Xưa Người có đức tin mạnh mẽ lạ lùng và rao giảng đức tin cho
những người sống đồng thời. Đức tin chúng con còn non yếu, xin
Người giúp chúng con mạnh tin. Người đã sống theo Phúc Âm, xin
Người giúp chúng con sống theo đạo Chúa.
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"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi
xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá
sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời
mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt
rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống
đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu
mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe".
Ðó là lời Chúa.
DÂNG LỄ
1. Con dâng Chúa đôi tay này. Từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng
Chúa đôi bờ vai. Gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng Chúa
đôi chân này. Đi tìm hạnh phúc miệt mài
ĐK.Vì ngày mai con lo hôm nay. Vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời
đất mãi luôn vần xoay. Và cuộc sống bon chen từng ngày. Vì lạy Chúa
con luôn tin yêu. Dù băn khoăn âu lo mọi điều. Dù ngàn tiếng khóc
than đìu hiu. Dù đời sống đau thương còn nhiều
2. Đây đôi mắt trông lên Ngài. Khi nỗi buồn làm cho chơi vơi. Đây
đau đớn se bờ môi. Những lần gục ngã trong đời. Đây mơ ước trôi
qua rồi. Đã làm sầu héo nụ cười
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức
Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý
nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành,
cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó,
hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp
mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
HIỆP LỄ
1. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm,
tán dương Tình Yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong
tình Cha, giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan
hòa.
ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Nguyện ghi nhớ Thánh ân
Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua. Đồi Ta-bor hay thập giá. Ôi
tình yêu Chúa mênh mang trần đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi.
Thuyền hồn con mãi êm trôi. Hưởng Tình Yêu ôi tuyệt vời.
2. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài
đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào Ngài chuốc
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chứa chan ngày nao, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình
mến dâng trào.
3. Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng
nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến
yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi
thiên đường.
4. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ
đây trút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con
mải mê, Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về.
--------------------------1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay
như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một
ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi
khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.
ÐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái
tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên
làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống.
Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi
nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn
lòng. Cho quên đi những sầu vương, Chúa ơi, xin thương ai đoạn
trường.
3. Ôi đau thương những tâm hồn ngày đêm trông mong tìm nhan
Chúa. Ðang bơ vơ kiếp đơn nghèo, cuộc sống quá đắng cay lầm
than. Cuộc đời đầy những thở than, tiếng khóc chất chứa trong
muôn vàn. Xin cho con đến ủi an, đỡ nâng mong quên đi cơ hàn.
4. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói,
nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều
người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho
nhau những tình thương sớm mai cơn mê đã tan rồi.
5. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con
biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một
đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình người mãi
còn xanh, ngát hương như hoa xuân trên cành.
Lời nguyện hiệp lễ
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Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy
bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ
nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu
xin...
KẾT LỄ
Hát: Kinh Hoà Bình

Kinh Cầu Thánh Antôn
Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (lặp lại)
Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)
Chúa Kitô nghe cho chúng con –
Đáp:Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật – Đáp: Th ơng
xót chúng con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật – Đáp:
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật – Đáp:
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời – Đáp:
Rất thánh Đức Bà Maria – Đáp: Cu cho chúng con (câu nào cũng
đáp lại như thế)
Ông Thánh Antôn Padua - Cầu…
Ông Thánh Antôn là vinh hiển của dòng Hèn Mọn khó khăn Ông Thánh Antôn là hòm bia giao ước.
Ông Thánh Antôn là kho tàng khôn ngoan thông thái.
Ông Thánh Antôn là Đấng huỷ diệt mọi giả dối trần gian.
Ông Thánh Antôn là Đấng chiến thắng sự khiết tịnh.
Ông Thánh Antôn là gương mẫu sự khiêm tốn.
Ông Thánh Antôn là Đấng yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu.
Ông Thánh Antôn khao khát được tử vì đạo.
Ông Thánh Antôn là Đấng làm phát sinh sự bác ái.
Ông Thánh Antôn khao khát sự công chính.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ bất trung khiếp sợ.
Ông Thánh Antôn là mẫu gương sự hoàn thiện.
Ông Thánh Antôn yên ủi kẻ ưu phiền.
Ông Thánh Antôn là Đấng tìm lại được của cải bị lạc mất.
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