CẦU NGUYỆN HẰNG NGÀY
Xin Chúa chúc lành bạn với sách cầu
nguyện này.
Hãy dành cho cuốn sách cầu nguyện một
vị trí đặc biệt

Hãy dành cho Thiên Chúa một
trí đặc biệt
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vị

Trong niềm thương nhớ đến
linh hồn
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Và
Phaolo
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Lời mở đầu
Thánh Phanxico Sale nói rằng:

“ Mọi người cần nửa giờ

cầu nguyện mỗi ngày, còn
khi bận rộn, thì họ cần
phải cầu nguyện một giờ.”
Để sống như Chúa đòi hỏi: “Thực thi
công bình, yêu mến nhân nghĩa và
khiêm nhường bước đi với Thiên
Chúa” chúng ta phải nói chuyện với
Ngài. Bạn không nghĩ vậy sao?
-1-

Có lẽ việc cầu nguyện trong nửa giờ
giống như việc dành thì giờ để viết
mail, gửi tin nhắn hay gọi điện cho
một người bạn. Nếu chúng ta không
nuôi dưỡng mỗi quan hệ với những
người bạn của chúng ta, với cha với
mẹ, với anh chị em, nó sẽ trở nên
phai nhạt và rạn nứt.
Thiên Chúa Yêu Bạn
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Cầu Nguyện
+ Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hướng dẫn
con đến giây phút kì diệu này của
cuộc sống, con cảm tạ Chúa.
Chúa đã sáng tạo nên con giống hình
ảnh Ngài. Xin cảm tạ những hồng ân
Ngài ban để làm mới lại cuộc hành
trình của con, để nắm tay Ngài khi
con vấp ngã.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành
cho con, nhân danh Cha và Con và
Thánh Thần. Amen +
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Dấu Thánh Giá
+ Nhân danh Cha và Con và Thánh
Thần. Amen. +
Dấu Thánh Giá (kép)
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh
Giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi
+ kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và
Thánh Thần.
Kinh Nguyện Hằng Ngày Với Thiên
Thần Bản Mệnh
Lạy Thiên Thần của Thiên Chúa, là
Thiên Thần bản mệnh của con. Vì
yêu thương con, Chúa gởi Ngài đến
ở bên cạnh con. Xin Ngài luôn đồng
hành bên con, để soi sáng, bảo vệ, và
hướng dẫn con. Lạy Thiên Thần bản
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mệnh của con, xin gìn giữ con khỏi
mọi hiểm nguy và dẫn con đi trên
con đường thánh thiện. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh
Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng,
chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần
xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy
Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến
Đức Chúa Trời trong lòng chúng con;
chúng con xin Đức Chúa Trời Đức Chúa
Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
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Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời,
xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần
xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh
Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin
Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh
Thần laị xuống an ủi dạy dỗ chúng
con làm những việc lành, vì công
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô
là Chúa chúng con. Amen.
Kinh Truyền Tin
Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh
Thiên Thần truyền tin cho Rất
Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
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Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh
Thiên Thần truyền.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống
thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ
Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
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Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa
Kitô đã hứa.
Lời Nguyện: Lạy Chúa, chúng con
xin Chúa ban ơn xuống trong linh
hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời
Thánh Thiên Thần truyền, mà biết
thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống
thế làm Người, thì xin vì công ơn
Chúa chịu nạn chịu chết trên cây
Thánh Giá, cho chúng con ngày sau
khi sống lại được đến nơi vinh hiển,
cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa
chúng
con.
Amen.
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Cầu
Cùng
Thánh
Giuse
Lạy thánh Giuse rất nhân lành, con
yêu mến Ngài vì Ngài là cha nuôi của
Chúa Giêsu và là chủ của gia đình
Thánh gia, quan thầy của toàn thể
Giáo hội. Xin Ngài cũng là cha thiêng
liêng của con và hướng dẫn con trên
con đường tới Thiên đàng. Xin gìn
giữ con như Ngài đã gìn giữ Chúa
Giêsu. Xin Ngài là chủ của gia đình
con để hướng dẫn chúng con tới gần
Chúa. Xin Ngài chúc lành cho Ba của
con được sức mạnh, khôn ngoan và
hằng noi gương những nhân đức
của
Ngài.
Amen.
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Cầu Cùng Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã
chịu đau khổ và chịu chết trên thánh giá
để đền thay tội lỗi của con, và chuộc lại
những ân huệ cho linh hồn con. Con
cám ơn Chúa đã chết cho con được
sống, và mở cửa Thiên đàng cho con.
Nhờ những vết thương của Chúa mà
con được chữa lành, nhờ cái chết của
Chúa mà con được cứu độ. Qua Chúa,
con được biết Chúa Cha. Không có
Chúa, con không thể cứu linh hồn con.
Như Chúa đã hiến mạng sống mình vì
con, con xin dâng đời sống con cho
Chúa. Chúa là hạnh phúc và ánh sáng
đời con. Amen.
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Cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria
Lạy rất thánh đồng trinh Maria,
trước khi chết trên thập giá, Chúa
Giêsu đã trao gửi chúng con cho
Mẹ. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của
con. Con muốn yêu Mẹ như Chúa
Giêsu yêu Mẹ. Xin Mẹ là Mẹ của
con, xin gìn giữ che chở con và gia
đình con những lúc gặp gian nguy,
thử thách. Kính mừng Maria đầy ơn
phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà
có phước hơn mọi người nữ và
Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Xin
Mẹ luôn cầu bầu cho con trước
nhan Chúa, và dẫn con đến với Chúa
Giêsu, Con Mẹ. Xin Mẹ chúc lành
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cho mẹ của con được mạnh khỏe và
hiền đức như Mẹ. Amen.
Xin ơn Đức Tin
Lạy Chúa, con tin Thiên Chúa Ba Ngôi.
Con tin Thiên Chúa Cha, Đấng dựng
nên moi loài, Đấng hằng có đời đời.
Con tin Thiên Chúa Con, Người đã
chết và sống lại để cứu chuộc con. Con
tin Chúa Thánh Thần được sai đến bởi
Chúa Cha để thánh hóa, ban sức
mạnh cho con. Con tin Chúa là Thiên
Chúa của con, xin Chúa đến trong
cuộc đời của con để làm chủ và hướng
dẫn con. Amen.
Lời Nguyện Ngày Sinh Nhật
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Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì bao
ân huệ Chúa ban cho con trong ngày
sinh nhật của con. Đó là quà tặng và
tình thương của Chúa dành cho con.
Xin Chúa chúc lành cho ngày sinh
nhật của con được bình an, vui tươi
và hy vọng. Xin cho con mỗi ngày
được lớn lên trong ân sủng của
Chúa, con biết yêu mến Chúa và mọi
người hơn. Xin Chúa cho đời sống
của con được trở nên vui tươi và
hạnh phúc nhờ biết vâng theo thánh
ý
Chúa.
Amen.
Tám Mối Phúc Thật
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì
Nước Trời là của họ.
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Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được
Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được
Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công
chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho
thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ
được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì
họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ
sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công
chính, vì Nước Trời là của họ”.
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ĐỨC MẸ LA VANG
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Theo truyền thuyết vào năm 1798
ngày 17 tháng 8, vua Cảnh Thịnh,
con của Vua Quang Trung ra sắc dụ
cấm Ðạo từ Phú Xuân đến Bắc Hà,
lệnh cho tiêu diệt đạo Gia Tô, triệt
hạ các Ðạo Ðường, Ðạo Quán và
tróc nã các Ðạo Trưởng. Ðể tránh
sự bắt bớ của quan quân Tây Sơn,
Giáo Dân xứ Trí Bưu (Cổ Vưu) xứ
Thạch Hãn v.v... đã trốn vào ẩn náu
trong Phường Lá Vằng. Họ phá
rừng làm rẫy, có người đã làm trại
để giữ hoa màu. Theo truyền thuyết
đêm đêm giáo dân thường họp nhau
lại để đọc kinh lần chuỗi. Bỗng
nhiên vào một đêm họ cùng nhìn
thấy một người đàn bà đẹp, tay
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bồng cháu bé xuất hiện dưới gốc
cây đa cổ thụ, có hai vị cầm đèn
chầu. Họ nhận ra đó là Ðức Mẹ
bồng Chúa Hài Ðồng, có hai thiên
thần đứng chầu hai bên. Ðức Mẹ
ngõ lời an ủi họ, bảo họ hái lá cây
xung quanh mà uống sẽ được lành
bệnh. Và hứa rằng ai đến cầu khẩn
tại chốn này Ngài sẽ ban ơn. Sau đó
Ðức Mẹ còn hiện ra với họ nhiều
lần nữa.
Năm 802, Vua Gia Long thống nhất Sơn
Hà. Việc Ðạo tạm yên. Sự tích Ðức Mẹ
hiện ra tại La Vang được truyền miệng
khắp các xứ Ðạo vùng Dinh Cát (Quảng
Trị). Cũng theo khẩu truyền thì trước
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năm 1885, La Vang đã có một nhà thờ
tranh kính Ðức Mẹ, nhưng vào ngày 4
tháng 8 năm 1885, cha con ông Mẹo dựa
thế Văn Thân phóng hỏa đốt cháy.
Từ đó, La Vang một danh xưng bắt đầu
quen thuộc và trìu mến của Giáo phận
Huế, rồi nhanh chóng vang danh khắp
Việt Nam. Năm 1886 Ðức Cha Gaspar
(Lộc) cho xây đền thờ và sau 15 năm
mới hoàn tất. Ðại Hội đầu tiên được diễn
ra vào ngày 8 tháng 8 năm 1901. Bổn
mạng của Thánh Ðường La Vang là:
"Ðức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu". Ðức
Giám Mục qui định cứ 3 năm mở Ðại
Hội một lần, ba ngày trong tuần lễ Ðức
Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tục lệ này vẫn
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được tôn trọng và thi hành cho đến ngày
hôm nay.
KINH ĐỨC MẸ LA VANG
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang đầy
muôn ơn phước, ngời chói vạn hào
quang, muôn vàn thần thánh không ai
sánh bằng.
Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,
tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu
Độ muôn loài.
Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu
giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương
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giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn
khổ trăm bề.
Từ ấy gót chân Mẹ bước đến vẫn mãi
đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần
xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai
cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ
là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh
Mẫu loài người chúng con, cúi xin xuống
phước hải hà đoái thương con cái thiết
tha
van
nài.
Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân
hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi
đắp nền văn minh tình thương và sự
sống.
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Xin Mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức
hạnh đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời
này, xin cho chúng con được về sống
bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba
Ngôi muôn đời. Amen.

- 23 -

ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

Ai đi trên đường thiên lý, qua tỉnh
Quảng Nam, nhìn về hướng Tây, quận
Duy Xuyên, sẽ thấy một ngôi Thánh
- 24 -

Ðường xinh đẹp, đứng hiên ngang trên
một quả đồi cao vút. Ðó là nhà thờ dâng
kính Ðức Mẹ dưới tước hiệu: Phù Hộ
Các Giáo Hữu, để ghi nhớ một sự kiện
lịch
sử.
Ðức Mẹ Trà Kiệu. Nhà thờ kính Ðức
Mẹ Trà Kiệu xây trên đồi Bửu Châu,
xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh
Quảng Nam, Giáo phận Ðà Nẵng.
Trà Kiệu là cố đô của người Chiêm
Thành
xưa.
Trà Kiệu là một làng Công Giáo của
nhóm người từ miền Bắc Trung Phần
theo đà nam tiến vào lập nghiệp.
Năm 1883, sau khi Vua Tự Ðức băng
hà, phong trào Cần Vương nổi dậy "bình
- 25 -

Tây sát tả". Ngày 1-9-1885, Giáo xứ Trà
Kiệu bị bao vây chặt chẽ. Cha sở (linh
mục Bruyère) và giáo dân không có lối
thoát nào ngoài việc cầm cự để dành
quyền sống. Trong khi đàn bà trẻ con
đọc kinh trong nhà thờ, người trai tráng
ở chiến hào sau rặng tre xanh, chiến đấu
cầm cự. Mỗi lần giáp trận, họ kêu tên
cực
trọng
Giêsu
Maria.
Tuy nhiên, vì quân số quá ít, vũ khí lại
thô sơ, ngày mồng 7 phía Bắc làng bị
tràn ngập. Ðịch chất nhiều rơm rạ định
hỏa thiêu cả làng, không còn lối thoát.
Nhưng, theo binh thư thì thừa thắng
xông lên, đàng này địch quân thừa thắng
lại rút lui bỏ chạy. Vì trên nóc nhà thờ,
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có một Bà Nữ Tướng hiện ra, lấy vạt áo
xua tất cả những mũi tên hòn đạn. "Lạ
thật - chúng nói - người đàn bà kia cứ
đứng mãi trên nóc nhà thờ, dù ta cố
nhắm thế nào cũng không bắn trúng".
Cha Sở và giáo dân đều nghe chúng
nói, nhưng nhìn lên lại không thấy gì
cả. Sau khi được giải vây, giáo dân đã
kiểm chứng dữ kiện và tin rằng chính
Ðức Mẹ đã hiện ra để cứu thoát họ.
Mười ba năm sau (năm 1898), một đền
thờ xinh đẹp được xây cất ngay trên đỉnh
đồi này. Trước, để ghi ơn Ðức Mẹ
"Ðấng phù hộ các giáo hữu".
Ðó là sự tích Ðức Mẹ Trà Kiệu năm
1885.
Ngày 31 tháng 5 năm 1971, Giám
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mục Đà Nẵng Phêrô Maria Phạm
Ngọc Chi đã chọn Trà Kiệu làm
Trung Tâm Thánh Mẫu của Giáo
phận Đà Nẵng. Và theo thông lệ thì 3
năm một lần, Giáo phận sẽ tổ chức
ngày "Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu" vào
ngày 31 tháng 5.
Kinh
Đức
Mẹ
Trà
Kiệu
Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu. Mẹ đầy ơn
phước
và
quyền
năng.
Mẹ đã hiện ra cùng với các Thiên
Thần, để cứu giúp tổ tiên chúng con
trong cơn thử thách đức tin.
Mẹ là Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, Mẹ
luôn luôn cầm Phủ Việt mà Chúa Cha đã
trao cho Mẹ, để bênh vực Chúa Giêsu
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Hài Đồng đang sợ hãi nép mình vào Mẹ,
trong cơn cuồng phong bách hại.
Chúng con xin Mẹ thương đến chúng
con, cho mọi tín hữu biết can đảm tuyên
xưng đức tin, biết cải thiện đời sống, để
trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, chia
sẻ
và
yêu
thương.
Chúng con xin Mẹ thương đến những
người chưa biết Chúa, để họ nhận ra
Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, hầu chúng
con cùng Mẹ hát bài ca chúc tụng Chúa
Ba Ngôi trên Thiên Quốc.
Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu, với hết
lòng tin tưởng phó thác, chúng con
sấp mình cầu xin Mẹ nhận lời chúng
con. Amen.

- 29 -

ĐỨC MẸ SAO BIỂN

Từ năm 2006, giáo phận Đà Nẵng có
thêm một địa điểm hành hương nữa
đó là Đền Đức Mẹ Sao Biển. Đền
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Đức Mẹ Sao Biển nằm trên bờ biển
Mỹ Khê, cạnh Tỉnh Dòng Thánh
Phaolô Đà Nẵng. Nhiều người công
giáo, khi đến Đà Nẵng thường ghé
vào đền Đức Mẹ Sao Biển để dâng
hoa, đọc kinh và cầu nguyện bên Mẹ.
Câu chuyện bắt đầu từ siêu cơn bão
Xangsane đầu tháng 10 năm 2006, mà
tâm bão là Đà Nẵng. Sức mạnh tập
trung của cơn bão là 120-130km/h đã
không chừa lại bất cứ thứ gì con
nguyên vẹn trên đường nó đi qua. Đà
Nẵng xơ xác và bàng hoàng… Nhưng
có một nơi mà cơn bão dường như
không chạm tới, đó là tượng Đức Mẹ
Sao Biển đặt trên kệ đá sơ sài trong
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khu đất giữa tu viện và mặt biển, nơi
không sót cây lớn nhỏ nào còn ngọn.
Thậm chí mấy miếng tôn cũ che chắn
tạm bợ trên đầu Đức Mẹ cũng không
hề hấn gì từ cơn bão táp. Khi thành
phố bừng dậy sau cơn “hấp hối”,
người ta nhận ra điều kì diệu này, và
kẻ lương người giáo lũ lượt kéo đến
cầu khấn với Mẹ Sao Biển mỗi ngày
một đông, với hương hoa đèn nến mỗi
lúc một nhiều.
Cuối cùng, chính quyền thành phố Đà
Nẵng đã thay đổi ý định ban đầu về
mục đích sử dụng khu đất, bàn bạc
với các nữ tu để biến khu đất vàng gần
5.000m2 này thành một công viên
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biển, với Đền Đức Mẹ Sao
Biển được xây dựng mới hoàn toàn
gần địa điểm nguyên thủy.
Ngày nay, không phải chỉ người dân tại
chỗ, mà khách hành hương xa gần đến
viêng Mẹ mỗi ngày một đông. Các nữ
tu Dòng Thánh Phaolô đã xây Nhà
Hành hương bên trong khuôn viên để
đón khách, cử thêm người để chăm
sóc Đền Mẹ và, và Thành phố chắc
cũng phải thêm kinh phí bảo dưỡng cả
công viên lẫn Đài Mẹ và tăng cường an
ninh trật tự tại khu công viên linh thánh
và xinh đẹp này.
Vào mỗi sáng thứ bảy đầu tháng, Đức
Giám Mục Giáo phận sau Thánh lễ tại
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nguyện đường Cộng đoàn Dòng
Phaolo, đã cùng các nữ tu và giáo dân
hiện diện làm thành đoàn rước ra viếng
Mẹ Sao Biển, dâng hương hoa và
những lời ca câu kinh gói ghém bao ý
nguyện chân thành lên Mẹ, để cầu
nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo phận
và cho Tỉnh Dòng Phaolô… Xin Mẹ
Sao Biển nâng đỡ, cầu bầu và chúc
phúc.
Mẹ Sao Biển đã đi vào lòng của Giáo
dân Đà Nẵng nói riêng và người Công
giáo nói chung. Những phép lạ, ơn lành
mà Mẹ Sao Biển thực hiện không phân
lương giáo, miễn sao những ai đến bên
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Mẹ cầu nguyện với một lòng thành
kính, tin tưởng cậy trông.
Kinh
Cầu
Xin
Bình
An
Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vô Nhiễm
Nguyên Tội dịu hiền và đáng mến,
Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay chúng con
nhận Mẹ làm chủ và Nữ Vương của
ngôi nhà này. Lạy Mẹ mến yêu, xin
gìn giữ ngôi nhà này khỏi mọi nỗi
hiểm nguy, hỏa hoạn, sấm sét, bão
táp và động đất, khỏi những chia rẽ
và những tà thuyết, những cướp
phá của kẻ trộm và ác tâm của kẻ
thù.
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Lạy Mẹ Maria dịu hiền, xin che chở
những người sống trong nhà này,
xin ghé mắt nhìn đến đường đi nước
bước của họ và gìn giữ họ khỏi cái
chết bất ngờ.
Xin che chở chúng con khỏi mọi tội
lỗi và sự dữ và xin cầu bầu cùng
Chúa cho chúng con để chúng con
có thể tiếp tục phụng sự Chúa và lìa
bỏ cõi đời này trong ơn nghĩa cứu
rỗi của Người. Amen
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Lạy Đức Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội, xin cầu cho
chúng con là kẻ chạy đến
cùng Mẹ.
THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC
Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc sinh
vào năm 1795 trong một gia đình
ngoại giáo ở Bắc Ninh, tên thật là
Trần An Dũng. Từ lúc còn nhỏ, Trần
An Dũng đã theo cha mẹ vào Kẻ
Chợ, nay là Hà Nội. Vì gia đình
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nghèo, nên cha mẹ cậu đã gởi cậu
cho một thầy giảng nuôi nấng dạy
dỗ, tại đây cậu đã được rửa tội và có
tên thánh là Anrê. Sau một thời
gian, Trần An Dũng nhập vào chủng
viện Vĩnh Trị, ở với cha chính Lan.
Sau thời gian làm thầy giảng và học
thần học, ngày 15/3/1823, thầy
Dũng được lãnh chức linh mục.
Trong thời gian làm linh mục, Cha
Dũng rất yêu thương mọi người.
Ngài thường ăn chay hãm mình và
hay giúp đỡ những người gặp khốn
khó. Qua chiếu chỉ bắt đạo toàn
quốc ngày 6/01/1833. Thánh Anrê
Dũng Lạc bị các quan quân nhiều lần
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tra hỏi, dọa nạt, nhưng ngài vẫn một
mực kiên trung với đức tin. Thấy
không thành công dụ dỗ hai ngài bỏ
đạo, các quan làm án gửi về kinh xin
vua xử trảm.
Ngài được Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII suy
tôn Chân Phước ngày 27/05/1900.
Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Ðức
Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong
ngài lên bậc Hiển Thánh.
Nhớ đến thánh Anrê Dũng Lạc, phải
nhớ đến những vần thơ ngài tâm sự
trong thư viết trong ngục cho cha
Thực rằng:

- 39 -

"Lạc này đã rõ chốn quân quan
Bút chép thơ này gởi thở than
Lòng nhớ bạn, nỗi còn vất vả
Dạ thương khách, chạy chữa yên hàn.
Ðông qua tiết lại thì xuân tới
Khổ trảm mai sau hưởng phúc an
Làm kẻ anh hùng chi quản khó
Nguyện xin cùng gặp chốn Thiên Ðàng"
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Thánh Anrê Dũng Lạc
Xin cầu cho chúng con
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CHA PHANXICO XAVIE
TRƯƠNG BỬU DIỆP
(thường được gọi là Cha Diệp)
(1897 - 1946) là một Linh mục
Công giáo tại Việt Nam. Ngài
được biết đến nhiều bởi đã chịu
chết thay cho giáo dân cùng bị
bắt với mình.
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu
Diệp sinh ngày 1 - 1 - 1897 tại họ
đạo Cồn Phước, thuộc làng Tấn
Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, thị
trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới,
tỉnh An Giang.
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Thân phụ là ông Micae Trương
Văn Đặng (1860 - 1935), thân mẫu
là bà Lucia Lê Thị Thanh.
Ông được Linh mục Giuse Sớm
rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897
tại họ đạo Cồn Phước và lấy tên
Thánh là Phanxicô Xaviê.
Tháng Ba năm 1930, Cha sở họ đạo Tắc
Sậy. Ngoài ra Cha còn chăm sóc mục vụ
cho 8 họ đạo lẻ: Bà Đốc, Cam Bô, An
Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng
Gò và Rạch Rắn. Rửa tội cho gần 2000
người (1648 người còn ghi tên trong sổ
chưa kể một hay hai quyển sổ Rửa tội bị
thất lạc) Năm 1945 - 1946, thời chiến
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tranh loạn lạc khốc liệt, làng xóm bị sơ
tán, giáo dân phải tản cư. Đồng bào
Miền Tây Nam Bộ sống thật bất an vì
chiến tranh, vì sự tranh chấp quyền lực
và đất đai giữa các phe phái. Cha
Phanxicô Trương Bửu Diệp được
thuyết phục rời nhiệm sở, nhưng Ngài
cương quyết: “Sống chết vì đàn chiên!
Chiên ở đâu thì chủ chiên ở đó! Ngày
12.3.1946, Cha Phanxicô Trương Bửu
Diệp bị bắt lùa đi cùng với trên 100 giáo
dân Tắc Sậy và bị giam chung trong lẫm
lúa nhà ông Châu Văn Sự tại Cây Gừa.
Cha đã hy sinh mạng sống mình chết
thay cho đàn chiên: Cha bị chém chết và
xô xuống ao nhà bên cạnh, nhà Ông
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Châu Văn Mưu. Bà con được trả tự do
về lại nhà và tản cư ngay trong đêm. Thi
hài Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
được chôn cất trong phòng thánh nhà
thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt
Cha được dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi
Cha đã thi hành nhiệm vụ mục tử một
cách trung thành trong suốt 16 năm.
Đức Kitô dạy:"Người mục tử tốt lành
hiến mạng sống vì đàn chiên."Linh mục
Phanxicô Trương Bửu Diệp đã thực
hiện lời Đức Kitô trong cuộc sống. Ngài
đã hiến mạng sống vì đàn chiên. Chúng
ta có thể tóm tắt cuộc đời của Cha
Phanxicô Trương Bửu Diệp:
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Tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa,
Hy sinh kiếp sống giúp con người.
và
Sống hiến thân phó thác,
Chết nêu gương sáng ngời
để
Một đời dâng hiến,
Trọn kiếp vinh quang.
Hàng năm, khi tiết xuân đương độ
dâng cao, vào những ngày 11 và 12
tháng 3 dương lịch, là lúc hàng
ngàn người không kể tôn giáo, từ
khắp nơi gần xa dắt dìu nhau, nô
nức đến họ đạo Tắc Sậy, một họ
đạo nhỏ bé thuộc Giáo Phận Cần
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Thơ, nằm trong địa bàn của Ấp 2
Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai, Tỉnh
Bạc Liêu, là nơi chôn cất hài cốt và
di ảnh của Cha Phanxicô Trương
Bửu Diệp, để khấn xin, để trút
những nỗi lo, gánh nặng vật chất,
tinh thần để nhờ ngài chuyển lên
Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chấp
nhận, chúc phúc cho những khấn
ước, nguyện.
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Cha Phanxico Trương Bửu Diệp
Xin cầu cho chúng con

NGHI THỨC THÁNH LỄ
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A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ
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Ca nhập lễ
Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục
cùng với những người giúp lễ tiến
đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc
đọc) ca nhập lễ.
Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng,
mặt quay về phía giáo dân, vừa làm
dấu thánh giá vừa đọc:
Lm: Nhân danh Cha, và Con+ và
Thánh Thần.
Cđ: Amen
Lời chào
Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của
Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa
Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị)
em.
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Cđ: Và ở cùng cha.
Hoặc:
Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em
Cđ: Và ở cùng cha.
Nghi thức sám hối
Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn
nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng
cử hành mầu nhiệm thánh.
Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa
toàn năng, và cùng anh (chị)
em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư
tưởng, lời nói, việc làm, và những
điều thiếu sót.
(đấm ngực và đọc) Lỗi tại tôi, lỗi tại
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
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Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời
đồng trinh, các Thiên Thần, các
Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho
tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa
chúng ta.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng
thương xót, tha tội, và dẫn đưa
chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen
Hoặc:
Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn
nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng
cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng
con.
Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
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Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi
Chúa cho chúng con.
Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng
thương xót, tha tội, và dẫn đưa
chúng ta đến sự sống muôn đời
Cđ: Amen
Hoặc:
Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn
nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng
cử hành mầu nhiệm thánh.
Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai
đến để cứu chữa những tâm hồn
thống hối: Xin Chúa thương xót
chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
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Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu
gọi những người tội lỗi:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lm: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu
Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho
chúng con: Xin Chúa thương xót
chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót
chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng
thương xót, tha tội, và dẫn đưa
chúng ta đến sự sống muôn đời
Cđ: Amen
Kinh Thương xót: (nếu trước đó
không đọc trong công thức thống hối)
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
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Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót
chúng con.
Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Kinh Vinh Danh
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh
quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên
trời, là Chúa Cha toàn năng.
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Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa
Giêsu Kitô,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên
Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương
xót chúng con;
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời
chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa
là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là
Đấng Tối Cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong
vinh quang Đức Chúa Cha . Amen.
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Lời Nguyện Nhập Lễ
Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện
(Mọi người cùng linh mục thinh
lặng trong giây lát. Sau đó linh mục
giang tay đọc lời nguyện nhập lễ.)
Cđ: Amen
B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
Bài Đọc 1
Người đọc sách đến giảng đài, đọc
bài đọc 1. Trích sách... Trích thư...
Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc,
người đọc sách kết thúc:
- Đó là Lời Chúa.
Cđ: Tạ ơn Chúa
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Đáp ca
Bài Đọc 2
Nếu phải đọc bài đọc 2 thì mọi sự
diễn tiến như bài đọc I.
Alleluia
Alleluia hoặc lời tung hô Tin Mừng
Phúc âm
(Tất cả đứng)
Lm: Chúa ở cùng anh chị em
Cđ: Và ở cùng cha (thầy)
Lm:Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
thánh…
Cđ: Lạy Chúa , vinh danh Chúa.
…………….
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Lm: Đó là Lời Chúa.
Cđ: Lạy Chúa Kitô , ngợi khen Chúa .
Kinh Tin Kính:
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha
toàn năng, Đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,
Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức
Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa
thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được
tạo thành, đồng bản thể với Đức
Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật
được tạo thành.
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Vì loài người chúng ta và để
cứu độ chúng ta, Người đã từ trời
xuống thế.
(từ "Bởi phép Đức Chúa Thánh
Thần" đến "và đã làm người" mọi
người cúi mình)
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh
Nữ Maria, và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì
chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại như lời
Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên
hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại
đến trong vinh quang để phán xét
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kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ
không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là
Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống,
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con mà ra,
Người được phụng thờ và tôn
vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con. Người đã dùng các tiên
tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh
thiện, công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để
tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự
sống đời sau. Amen.
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(Thay thế kinh Tin Kính NiceaConstantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính
quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông
đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục
Sinh (HĐGMVN quyết định giữ lại kinh
Tin Kính các Thánh Tông đồ)
Lời Nguyện Tín Hữu
Chúng ta hãy cầu xin Chúa hoặc
chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
C.PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt
đầu hát ca tiến lễ. (Nên để giáo dân
biểu lộ sự tham dự của họ qua việc
dâng lễ: mang bánh, rượu để cử
hành ThánhThể, hoặc mừng lễ vật
khác để phụ giúp những nhu cầu của
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Hội Thánh hay để nâng đỡ người
nghèo.)
Dâng bánh:
Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng
con bánh này là hoa màu ruộng đất và
công lao của con người, chúng con dâng
lên Chúa để trở nên bánh trường sinh
cho chúng con.
Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến
muôn đời.
Dâng rượu:
Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
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chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng
con rượu này là sản phẩm từ cây nho
và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa để trở nên
của uống thiêng liêng cho chúng con.
Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến
muôn đời.
Linh mục cúi mình đọc thầm:
Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương
nhận chúng con đang hết lòng khiêm
nhường thống hối, và xin cho hy lễ
chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm
nay được đẹp lòng Chúa.
Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn
thờ và đọc thầm:
Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.
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Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt
về phía giáo dân, dang tay mời giáo
dân cầu nguyện và nói:
Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ
của tôi cũng là của anh chị em được Thiên
Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha,
để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và
mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể
Hội Thánh Người.
Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ
của tôi cũng là của anh chị em được Thiên
Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
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Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha,
để ca tụng tôn vinh danh Chúa,và
mưu ích cho húng ta cùng toàn thể
Hội Thánh Người.
Lời Nguyện Tiến Lễ
Sau đó, linh mục dang tay đọc lời
nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh
mục kết thúc:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
- Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô,
Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở
cuối lời nguyện vừa nói với Chúa
Giêsu:
- Người hằng sống và hiển trị muôn
đời.
- 66 -

c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
- Chúa hằng sống và hiển trị muôn
đời.
Cđ: Amen.
KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II
Lời Tiền Tụng
X: Chúa ở cùng anh chị em
Đ: Và ở cùng cha
X: Hãy nâng tâm hồn lên
Đ: Chúng con đang hướng về Chúa
X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa
chúng ta
Đ: Thật là chính đáng
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Lm: Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu
quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi
lúc, thật là chính đáng, phải đạo và
đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người,
Cha đã tạo dựng muôn loài, Người
được Cha sai đến làm Đấng Cứu Độ
và Chuộc Tội chúng con.
Người đã nhập thể bởi phép Chúa
Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ
sinh ra. Để chu toàn thánh ý Cha và
để gầy dựng cho Cha một dân tộc
thánh thiện, Người đã dang tay chịu
khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu
hiện sự sống lại.
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Vì thế, cùng với các Thiên thần và
toàn thể các Thánh, chúng con ca
tụng vinh quang Cha và đồng thanh
tung hô rằng:
Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh
Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Kinh Tạ Ơn II
Lạy Chúa , Chúa thật là Đấng Thánh,
là nguồn mọi sự thánh thiện.
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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:
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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.
Tung hô
Lm: Đây là mầu nhiệm đức tin.
Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền
Chúa chịu chết, và tuyên xưng
Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
hoặc:
Lạy Chúa , mỗi lần ăn bánh và uống
chén này chúng con loan truyền
Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.
hoặc:
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Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh
giá và sự phục sinh của Chúa để giải
thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.
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 húa
đã thương cho chúng con được
xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan
và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài 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
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kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng T.
Đức Giám Mục T. chúng con và toàn
thể hàng giáo sĩ.
{Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T. mà (hôm
nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với
Chúa.
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
thì cũng được sống lại như Người.}
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
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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 vinh dự và vinh
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quang đều qui về Chúa, là Cha toàn
năng, trong sự hợp nhất của Chúa
Thánh Thần đến muôn đời.
Cđ: Amen
D. NGHI THỨC HIỆP LỄ
Kinh Lạy Cha
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và
theo thể thức Người dạy, chúng ta
dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như
trên trời.
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Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ
chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám
dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi
sự dữ.
Lm: 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
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niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở
lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu
Độ chúng con
Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh
quang là của Chúa đến muôn đời.
Chúc Bình An
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 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.
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Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cđ: Amen.
Lm: Bình an của Chúa hằng ở cùng
anh chị em.
Cđ: Và ở cùng cha.
Lm: Anh chị em hãy chúc bình an
cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội
trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội
trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội
trần gian: xin ban bình an cho chúng
con.
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Rước Lễ
Lm: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng
xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời
đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa
ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán
một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ca Hiệp Lễ
Mình Thánh Chúa Kitô. Amen
Mình Máu Chúa Kitô. Amen
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lm: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng
thánh thì mọi người cùng với chủ tế
thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
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Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu
nguyện hiệp lễ.
Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô,
Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối
lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cđ: Amen
Nghi thức kết lễ
Lm: Chúa ở cùng anh chị em
Cđ: Và ở cùng cha.
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Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng là
Cha, và Con, và Thánh Thần ban
phúc lành cho anh chị em.
Cđ: Amen
Lm: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cđ: Tạ ơn Chúa.
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XƯNG TỘI
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Chúa là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương
xót và hằng tha thứ. Chúa chê ghét mọi tội
lỗi, nhưng lại yêu thương người có tội biết
ăn năn, sám hối.
Do hậu quả của tội Nguyên tổ, bản chất
con người đã trở nên yếu đuối và rất dễ
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sa ngã, mặc dù được tái sinh qua phép
rửa, được tha thứ một lần khỏi tội
nguyên tổ và mọi tội cá nhân khác.
Nhưng sau đó, chính vì bản chất yếu
đuối nói trên, cộng thêm sự cám dỗ
mãnh liệt của ma quỉ và gương xấu của
thế gian, mà con người vẫn còn nguy
cơ phạm tội cá nhân nhiều lần nữa.
Nguy cơ này kéo dài suốt cả đời người
cho đến giờ hấp hối trên giường bệnh.
Và chỉ khi linh hồn ra khỏi xác, con
người mới hết nguy cơ bị cám dỗ và
phạm tội mà thôi.
Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ
rằng: “Anh em hãy canh thức mà cầu
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nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ.
Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể
xác lại yếu đuối.” (Mt 26:41).
Thánh Phêrô cũng cảnh cáo chúng ta về
nguy cơ của tội đến từ ma quỉ như sau:
“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh
thức vì ma quỉ, thù địch của anh em,
như sư tử gầm thét rảo quanh tìm
mồi cấu xé.” (1 Pr 5:8)
Tội
Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn
trái với luật Chúa dạy, là xúc phạm đến
Chúa, làm hại chính mình và người
khác.
- 85 -

Có hai thứ tội là tội trọng và tội nhẹ.
Tội trọng là cố tình phạm những điều
quan trọng trong Luật Thiên Chúa khi
đã kịp suy. Tội trọng làm ta mất tình
nghĩa với Chúa. Tội nhẹ là phạm
những điều luật nhẹ hoặc một điều
quan trọng nhưng chưa kịp suy hay
chưa hoàn toàn ưng thuận. Tội nhẹ
làm ta bớt lòng mến Chúa và nghiêng
chiều về đàng xấu.
Sau khi được tha mọi tội qua bí tích hòa
giải, hối nhân vẫn còn phải làm một số
việc lành để đền tội theo chỉ dẫn của
cha giải tội. Lý do là : “Ơn tha tội xoá mọi
tội lỗi, nhưng không sửa chữa được
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những xáo trộn mà tội đã gây ra” như
Thánh Công Đồng Trentinô đã dạy (x
SGLCG, số 1459).
Nói khác đi, khi ta thành tâm xưng tội, thì
tội được tha và giúp ta lấy lại tình thân với
Chúa. Nhưng phải làm một số việc lành
tương xứng để đền bù lại.
Mọi tội đều có thể được tha, nếu
thực tâm thống hối và còn tin tưởng
vào lòng thương xót của Chúa. Riêng
tội phạm đến Đức Chúa Thánh Thần,
tức là tội chối bỏ Thiên Chúa hoàn
toàn thì không thể tha được, vì kẻ đã
chối Chúa, không tin có Chúa thì chạy
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đến với ai mà xin tha thứ được? (x.
Mc 3:28-29).
Xưng tội và đền tội rồi, thì phải quyết
tâm chừa bỏ tội lỗi để luôn sống trong
tình yêu của Chúa, nghĩa là không được
lợi dụng lòng thương xót tha thứ của
Chúa để cứ phạm tội, rồi lại đi xưng tội.
Làm như vậy là lạm dụng lòng khoan
dung của Chúa và làm hư phép giải tội.
Cha giải tội có thể từ chối ban phép tha
tội nếu biết hối nhân không cố gắng
chừa tội.

Các bước xưng tội:
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1. Xét mình (mất thời gian nhất, cần
phải xét thật kỹ), (xin Chúa Thánh Thần
sáng soi, mở lòng trí).
2. Ăn năn (ăn năn thật lòng, hứa chừa tội)
3. Xưng tội (xưng những tội đã xét, đã
ăn năn)
4. Đền tội (Đền tội, tạ ơn, ca tụng
Danh Chúa).
Có 2 cách xét mình:
1/ Dựa vào 10 Điều Răn Đức Chúa Trời
và 6 Điều Răn Hội Thánh và 7 Mối Tội.
2/ Xét 3 bổn phận: đối với Chúa, tha
nhân, chính mình.
Gợi ý xét mình xưng tội
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a. Đối với Chúa:
- Nghi ngờ quyền năng, tình thương yêu
của Chúa?
- Chối đạo, lung lạc đức tin, nản lòng
trông cậy vào Chúa?
- Mê tín dị đoan, xem bói, bùa ngải?
- Phạm thánh , lãnh bí tích bất xứng,
rước lễ lúc mắc tội trọng?
- Than phiền, trách móc, nói phạm
thượng đến Chúa?
- Chống đối, phê phán, xúc phạm đến
các Thánh, nơi Thánh, giáo sĩ, làm hại
Giáo Hội?
- Thề gian thề vặt, chúc dữ, nguyền rủa?
- Không giữ lời khấn hứa, mắc lời thề?
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- Bỏ thánh lễ ngày Chúa Nhật vì lười
biếng, làm việc xác không chính đáng?
- Bỏ đọc kinh sáng tối, lo ra chia trí?
b. Đối với người khác:
- Thiếu hiếu thảo vói bề trên: vô lễ,
khinh bỉ, hỗn xược, ngỗ nghịch chửi rủa,
cãi lệnh, không vâng lời, không phụng
dưỡng cha mẹ xững đáng?
- Với người dưới: bỏ bê, thiếu sót bổn
phận, không giáo dục, cản chở việc tốt,
làm gương xấu, la rầy chửi mắng, đánh
đập con cháu?
- Trong gia đình: bất hòa, hờn dỗi, cãi
cọ, trách mắng, xúc phạm trong lời nói,
và hành động, đay nghiến, đánh đập,
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lợi dụng ăn bám, ích kỷ, không trợ cấp
xứng đáng?
- Với người ngoài: xúc phạm?
- Về tình dục: tư tưởng ước muốn xấu,
cám dỗ khêu gợi, ăn mặc hở hang, xem
sách phim ảnh xấu, lỗi khiết tịnh, tự do
luyến ái, thủ dâm, tà dâm, ngoại tình,
phá gia cang người khác… cưỡng bức
hay từ trối việc vợ chồng thiếu lý do
chính đáng, chỉ tìm thỏa mãn cá nhân,
sinh con vô trách nhiệm, dùng phương
pháp điều hòa sinh sản nghịch luật Giáo
Hội, trực tiếp hoặc cộng tác phá thai…?
- Về công bằng: quá lo tiền của mà quên
việc Chúa, quên anh em, không giúp đỡ
người khác khi cần. Ăn cắp ăn trộm, giữgiấu, lượm-mượn của người khác mà
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không trả, giựt nợ, lừa gạt, gian lận, làm
thiệt hại tài sản, cho vay nặng lãi, trả
công không xứng đáng, thâm lạm của
công, hối lộ…?
- Về sự thật và danh dự: nói dối, thất
hứa, tiết lộ bí mật, phao tin thất thiệt,
bôi nhọ danh dự, nói hành nói xấu, vu
khống, cáo gian, gây nhục nhã, làm thiệt
hại danh dự…?
c. Đối với chính mình:
- Kiêu ngạo, phách lối, ganh tị…?
- Se xua, keo kiệt, hoang phí tiền của…?
- Nóng giận quá đáng, đòi hỏi khắc khe,
hờn dỗi, la lối nạt nộ, vui buồn quá
độ…?
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- Phung phí sức khỏe, nhậu nhẹt say
sưa, ăn uống quá độ, bệnh tật không
chữa trị, ước muốn tử tự…?
- Lười biếng việc bổn phận, ăn bám, lợi
dụng lòng tốt của người khác?
- Có giấu tội lần trước, xưng lại chưa?
**********
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KINH MÂN CÔI
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Kinh Mân Côi là bộ kinh nguyện
kính Đức Mẹ gồm 200 kinh chia làm
từng chục. Mỗi chục gồm một kinh
Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một
kinh Sáng Danh. Đồng thời mỗi chục
kinh để tưởng nhớ một mầu nhiệm
liên hệ đến Chúa Giêsu hay Đức Mẹ
Maria. Như vậy kinh Mân Côi là kinh
suy niệm 20 Mầu Nhiệm, được chia
làm 4 Mầu Nhiệm chính gọi là Mùa
như Mầu Nhiệm Mùa Vui, Mầu
Nhiệm Mùa Thương, Mầu Nhiệm
Mùa Mừng, và Mầu Nhiệm Sự Sáng.
Kinh Mân Côi là một hòa hợp thánh
hảo giữa tâm nguyện và khẩu nguyện
mà chúng ta thực hiện để tôn kính
cũng như để học theo những mầu
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nhiệm và nhân đức của Chúa Giêsu và
Mẹ Maria trong cuộc sống, sự chết và
vinh quang của các Ngài.
Mùa Vui suy tư sự kiện Chúa Giáng
Sinh. Mùa Thương tưởng nhớ đến
việc Chúa chịu chết trên Thập Giá.
Mùa Mừng tưởng nhớ đến việc
Chúa Phục Sinh.
Mùa Sáng hay Mầu Nhiệm Sự Sáng
mới có từ năm 2002 dưới thời ĐGH
Gioan Phaolô II, dành để suy niệm
cuộc đời Chúa Giêsu khi ra đi giảng
đạo từ lúc chịu phép rửa trên sông
Jordan tới khi Chúa lập phép bí tích
Thánh Thể.
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Theo tài liệu thì Kinh Mân Côi do
Đức Mẹ truyền dạy cho thánh Đa
Minh và Giáo Hội cho chính thứcphổ
biến từ năm 1214.
Cách lần hạt mân côi
Trọn tràng hạt Mân Côi gồm
20 chục, nhưng chia ra bốn
phần riêng biệt, mỗi phần gồm
5 chục. Phần thứ nhất là 5 Mầu
nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là
5 Mầu nhiệm mùa Sáng, phần
thứ ba là 5 Mầu nhiệm mùa
Thương, phần thứ bốn là 5 Mầu
nhiệm mùa Mừng.
Để khởi đầu Kinh Mân Côi,
chúng ta làm dấu Thánh Giá.
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Sau đó có thể đọc 1 Kinh Tin
Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh
Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh,
tay lần khúc đầu của tràng hạt.
Tuy nhiên không buộc đọc
những kinh vừa nói để được ân
xá của Kinh Mân Côi.
Sau đây là những điều cần phải
làm: suy gẫm 1 Mầu nhiệm, đọc
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính
mừng và 1 Kinh Sáng Danh. Đó là
1 chục hạt. Chục nào cũng đọc
như thế nhưng với sự suy gẫm
các Mầu nhiệm khác nhau. Hết
tràng hạt thì đọc Kinh Lạy Nữ
Vương, và có thể thêm Kinh Cầu
Đức Bà.
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Suy Niệm 5 Sự Vui
(Thứ hai & thứ bảy)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền
tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho
được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà
thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng
yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức
Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho
được lòng khó khăn.
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Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức
Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy
xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức
Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin
cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
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Suy Niệm 5 Sự Thương
(Thứ ba và thứ sáu)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu
lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin
cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu
chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được
hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu
chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được
chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
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Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây
Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác
Thánh giá theo chân Chúa.
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết
trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng
đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

- 104 -

Suy Niệm 5 Sự Mừ ng
(Thứ tư và Chúa nhật)
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.
Ta hãy xin cho được sống lại thật về
phần linh hồn.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta
hãy xin cho được ái mộ những sự
trên trời.
Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện
xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy
dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
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Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà
lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành
trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng
Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ
phù hộ cho ta được thưởng cùng
Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
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Suy Niệm 5 Sự Sáng
(Thứ năm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu
chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta
hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức
Chúa Trời.
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm
phép lạ hoá nước thành rượu tại Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào
quyền năng của Đức Chúa Trời.
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu
rao giảng Nước Trời và ơn thống
hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa
tâm hồn.
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Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu
biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin
cho được luôn lắng nghe Lời Người.
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu
lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho
được siêng năng rước Mình Máu
Thánh Người.
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Kinh Cầu Đức Bà
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót
chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức
Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con. (Câu
nào cũng thưa như vậy).
Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế
là Đức Chúa Trời thật.
- 109 -

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa
Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (Câu nào
cũng thưa như vậy).
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết
các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ Giáo Hội.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ cực thanh cực tinh.
Đức Mẹ cực trinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
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Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là Toà Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
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Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy.
Đức Ba như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như Đền vàng vậy.
Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
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Nữ Vương các Thánh Tiên tri.
Nữ Vương các Thánh Tông đồ.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
Nữ Vương các Thánh Hiển tu.
Nữ Vương các Thánh Đồng trinh.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các
Thánh Nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh
Mân-Côi.
Nữ Vương ban sự bằng yên.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa nhận lời chúng con.
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Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời
xin cầu cho chúng con.
Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô
đã hứa.
Lời Nguyện:
Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ
Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức
Bà là Chúa bầu chúng con, xin cho
chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu
con mọn này, còn ở dưới thế cách
xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa
xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có
tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết
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vì hết cả loài người ta. Đức Mẹ cũng
một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi
Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt
đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin
Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi
chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc
nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên
hết các Thánh. Chúng con còn ở
dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy.
Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở
trời bên bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn
đàng cho chúng con được theo kẻo
phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng.
Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho
chúng con ngày sau được vào cửa
Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa
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Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được
hưởng muôn muôn sự phúc gồm
hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết,
chẳng hay cùng. Amen.

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
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Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3
giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót
thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào
bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng
Thánh Thể.
Chuỗi Thương Xót
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+ Kinh Chúa Thánh Thần
+ Kinh Lạy Cha
+ Kinh Kính Mừng
+ Kinh Tin Kính
• Đọc trước mỗi chục:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha
Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính
của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu
Kitô, Chúa Chúng con.
- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn
thế giới.

• Đọc 10 lần:
Vì cuộc khổ nạn đau thương của
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Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương
xót chúng con và toàn thế giới.
• Hết 50 kinh, đọc 3 lần:
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa
Toàn Năng, Hằng Hữu. - Xin thương
xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh Cầu Lòng Thương Xót Chúa
Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn,
Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến
van xin lòng thương xót Chúa, mặc
dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và
việc xúc phạm con lại quá nhiều, con
vẫn tín thác vào tình thương Chúa –
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bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa
tới nay, con chưa từng nghe một
người nào tín thác vào lòng thương
xót Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa
mới phán xét con. Chúa không bao giờ
từ chối khi con thống hối ăn năn chạy
tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa
có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời
Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với
con rằng : “ Thà rằng trời đất này có
biến ra không, nhưng lòng thương xót
của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác
“
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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 mềm của chúng con, và giống
như một danh y tốt lành, Chúa an ủi
và chữa lành mọi đau đớn của chúng
con. Amen
Tuần Cửu Nhật Cầu Kính Lòng
Thương Xót Chúa
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Ngày thứ nhất: Cầu cho toàn nhân loại,
nhất là người tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương
xót, bản tính Chúa đầy từ bi và luôn
tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi
chúng con, nhưng xin nhìn đến
niềm tín thác chúng con đặt vào
lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin
cho chúng con được nương náu
trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa
và đừng bao giờ để chúng con lìa xa
Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn
này, vì Tình Yêu hợp nhất Chúa với
Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
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Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn đến toàn thể nhân loại, cách
riêng những người tội lỗi khốn
cùng đang nương mình trong Trái
Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Vì cuộc
Tử Nạn đau thương của Người, xin tỏ
lòng thương xót chúng con, để chúng
con ngợi khen quyền năng vô biên
của Lòng Thương Xót Cha đến
muôn đời. Amen.

Ngày thứ hai: Cầu cho các linh mục
và tu sĩ.
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Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương
xót, là nguồn mọi điều thiện hảo,
xin gia tăng ơn thánh cho những
người đã nâng mình phụng sự
Chúa, để họ thực thi xứng đáng các
việc thương xót, hầu mọi người
nhìn thấy mà tôn vinh Cha Thương
Xót trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn đến đoàn con được chọn vào
làm vườn nho Cha, là lin hồn các
linh mục và tu sĩ, cùng ban phúc
lành thêm sức cho họ. Vì tình yêu
của Trái Tim con Cha là nơi họ
nương náu, xin phú ban quyền
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năng và ánh sáng Cha, để họ hướng
dẫn mọi người trên đường cứu rỗi,
và cùng ngợi khen Lòng Thương
Xót vô biên của Cha đến muôn đời.
Amen.
Ngày thứ ba: Cầu cho các linh hồn
trung thành và đạo đức.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương
xót, từ kho tàng Thương Xót Chúa,
Chúa ban ân sủng dồi dào cho mỗi
người và tất cả chúng con. Xin cho
chúng con được nương náu trong
Trái Tim vô cùng từ bi Chúa,
và đừng bao giờ để chúng con lìa
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xa Chúa. Chúng con nài xin ơn này,
vì tình cháy dành cho Cha trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn đến những linh hồn trung tín,
như nhìn đến gia nghiệp yêu kỳ
diệu khôn lường của Trái Tim Chúa
luôn nồng cháy của Con Cha. Vì
cuộc Tử Nạn đau thương của
Người, xin Cha chúc lành và che trở
họ luôn mãi. Nhờ đó, họ sẽ không
bao giờ xa sút trong tình yêu và
không để mất kho tàng đức tin
thánh thiện, nhưng hiệp cùng đạo
binh các Thiên Thần và Chư Thánh
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mà tôn vinh Lòng Thương Xót vô
biên của Cha đến muốn đời. Amen.
Ngày thứ tư: Cầu cho những người
ngoại giáo và những người chưa
nhận biết Chúa.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi, Chúa
là ánh sáng cho toàn thế giới, xin
cho linh hồn những người không tin
Chúa hoặc chưa biết Chúa được
nương náu trong Trái Tim vô cùng
từ bi Chúa.
Xin soi chiếu họ bằng muốn tia
sáng ân sủng, để họ được cùng
chúng con tán dương Lòng Thương
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Xót kỳ diệu Chúa, và đừng bao
giờ để họ lìa xa nơi nương náu là
Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái
thương nhìn đến linh hồn những
người không tin vào Con Cha và
những người chưa nhận biết Cha,
những vẫn được nương náu trong
Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu.
Xin thu hút họ đến ánh sáng
Phúc Âm, để họ biết rằng được yêu
mến Cha là hạnh phúc dường bao.
Xin cho họ cùng được tán dương
Lòng Thương Xót vô biên của
Cha đến muôn đời. Amen.
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Ngày thứ năm: Cầu cho những
người lạc giáo và ly giáo.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót,
Chúa chính là nguồn Nhân Hậu và
không từ khước những ai tìm
kiếm ánh sáng Chúa. Xin cho linh
hồn những người đã ly khai Giáo
Hội được nương náu trong Trái Tim
vô cùng từ bi Chúa. Nguyện xin ánh
sáng Chúa sớm thu họ về hợp nhất
cùng Hội Thánh Chúa, và đừng bao
giờ để họ lìa xa nơi nương náu là
Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, nhưng
cho họ được tôn vinh lòng bao dung
Thương Xót Chúa.
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Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn đến linh hồn những người đã
ly khai Giáo Hội của Con Cha, nhất là
những ai đã phung phí ơn lành và
lạm dụng ân sủng Cha ban, khi họ
cứ mãi cố chấp trong lầm lạc. Xin
Cha đừng nhìn đến các lỗi lầm của
họ, một nhìn đến tình yêu của Con
Cha và cuộc Tử Nạn cay đắng mà
Người phải chịu vì họ, bởi Trái Tim
vô cùng từ bi Người cũng bao bọc
lấy họ. Xin Cha sớm đưa họ
về đường hợp nhất để cùng chúng
con tôn vinh Lòng Thương Xót vô
biên của Cha đến muôn đời. Amen.
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Ngày thứ sáu: Cầu cho những linh
hồn hiền lành, khiêm nhường và các
trẻ thơ.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót,
Chúa đã phán: “Hãy học cùng Ta vì Ta
hiền lành và khiêm nhường trong
lòng”.Xin cho những linh hồn hiền
lành và khiêm nhường cùng bao linh
hồn trẻ thơ được nương náu trong
Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những
linh hồn này làm cả thiên đàng ngây
ngất, cùng được Cha trên trời rất đỗi
yêu dấu. Họ là bó hoa tỏa hương thơm
ngát trước ngai Thiên Chúa; chính
Thiên Chúa say mê hương hoa lòng
- 131 -

họ. Những linh hồn này hằng được
nương náu trong Trái Tim vô cùng từ
bi Chúa. Ôi Chúa Giêsu! Họ sẽ hát lên
bài ca Tình Yêu và Thương Xót không
ngừng.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn đến những linh hồn hiền lành và
khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ
thơ đang nép mình trong Trái Tim vô
cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn
này giống Con Cha hơn cả. Hương
thơm của họ từ trần gian bay lên tận
ngai tòa Cha. Lạy Cha Thương Xót và
nhân ái, con nài xin Cha cậy vì tình yêu
Cha dành cho những linh hồn ấy và
- 132 -

niềm vui họ đem đến cho Cha mà xin
Cha chúc lành cho toàn thế giới, để
mọi linh hồn đều cất tiếng ca ngợi
Lòng Thương Xót của Cha đến
muôn đời. Amen.
Ngày thứ bảy: Cầu cho những linh
hồn sùng kính và làm sáng danh
Lòng Thương Xót Chúa
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót,
Trái Tim Chúa chính là Tình Yêu, xin
cho linh hồn những người đang sùng
kính và tán dương Lòng Thương Xót
cao cả Chúa được nương náu trong
Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những
linh hồn này sẽ nên mạnh mẽ nhờ
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quyền năng của chính Thiên Chúa.
Giữa muôn tai ương và nghịch cảnh,
họ sẽ vững niềm tín thác vào Lòng
Thương Xót Chúa và luôn kết hiệp với
Chúa mà vác lên vai toàn thể nhân
loại. Họ sẽ không bị xét xử nghiêm
khắc, nhưng được Lòng Thương Xót
Chúa ôm ấp lúc lìa trần.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn đến
linh
hồn
những
người đang sùng kính và tôn vinh
phẩm tính vĩ đại nhất của Cha là:
Lòng Thương Xót vô biên, và
hằng được nương náu trong Trái
Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu.
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Những linh hồn này là Tin Mừng
sống động: vì tay họ đầy việc làm
thương xót và thần trí họ luôn chan
chứa niềm vui mà dâng lên Cha bài
ca Thương Xót. Ôi Đấng Tối Cao!
Con nài xin Cha, lạy Thiên Chúa, xin
tỏ Lòng Thương Xót Cha theo như
họ hy vọng và tín thác vào Cha. Xin
thực hiện nơi họ lời Chúa Giêsu đã
hứa: Người sẽ bảo vệ những ai sùng
kính Lòng Thương Xót vô biên của
Người, như bảo vệ chính vinh quang
Người, khi còn sống và nhất là trong
giờ lâm tử. Amen.
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Ngày thứ tám: Cầu cho các linh
hồn nơi luyện ngục.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót,
chính Chúa đã nói rằng Chúa muốn
lòng thương xót; nay con xin đem các
linh hồn nơi luyện hình vào nương
náu trong Trái Tim vô cùng từ bi
Chúa. Chúa rất thương mến họ,
nhưng họ phải đền trả công lý của
Chúa. Nguyện xin dòng Máu và Nước
phun ra từ Trái Tim Chúa dập tắt bao
ngọn lửa luyện hình, để ở đó họ cũng
ca ngợi quyền năng của Lòng Thương
Xót Chúa.
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Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn
đến
những
linh
hồn đang đau đớn trong lửa luyện
hình, vì họ cũng được nương náu
trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa
Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc Tử
Nạn đau thương của Chúa Giêsu Con
Cha và vì những đắng cay tràn đầy
Linh Hồn Cực Thánh Người, xin Cha tỏ
Lòng Thương Xót đến các linh
hồn đang chịu thẩm xét theo lẽ công
bình của Cha. Xin chỉ nhìn họ qua
những Thương Tích của Chúa Giêsu,
Con Cha rất yêu dấu bởi chúng con tin
chắc rằng Lòng Nhân Hậu và Từ Bi của
Cha là vô biên khôn lường. Amen.
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Ngày thứ chín: Cầu cho các linh hồn
khô khan nguội lạnh.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa
chính là Lòng Thương Xót con xin đem các
linh hồn khô khan nguội lạnh đến nương
náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Xin
lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà làm
cho những linh hồn khô lạnh như thay ma
khiến Chúa hãi hùng kinh khiếp, được trở
nên sốt sắng nồng nàn. Ôi Chúa Giêsu vô
cùng từ bi, xin thi thố quyền năng của Lòng
Thương Xót Chúa và thu hút họ vào lò lửa
nóng ấm Tình Yêu Chúa; cùng ban cho họ
món quà tình yêu thánh, vì không có gì ở
ngoài quyền phép Chúa.
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Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương
nhìn đến những linh hồn khô khan nguội
lạnh, bởi họ cũng được nương náu trong
Trái Tm vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Ôi Cha
Thương Xót! Con nài xin Cha vì cuộc tử
nạn đắng cay của Con Cha và vì ba giờ
Người hấp hối trên Thánh Giá, xin cho họ
cùng được tôn vinh Lòng Thương Xót vô
biên của Cha. Amen.
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Kinh Nguyện
Hằng Ngày
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