"Lạy Chúa chí thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh
của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng
tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế.
Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì đã sinh
hạ Con Cha yêu quí là Đấng ban sự sống cho mọi loài."
Xin cho chúng con được cùng Đức Mẹ,
một ngày nào đó trên thiên đàng, ca tụng Chúa muôn đời.
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I. NGHI THỨC MỞ ĐẦU
1. Tập Họp Trong Nhà Thờ
2. Lời Chào Mừng
3. Hát Kinh Chúa Thánh Thần
4. Xông Hương Bàn Kiệu Đức Mẹ
5. Bài Hát Mở Đầu “Trinh Vương Maria”

II. CUNG NGHINH ĐỨC MẸ

Lời Cám Ơn
Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres xin chân thành
cám ơn Quí Linh Mục, Quí Tu Sĩ, Quí Vị từ các
Cộng Đoàn Tacoma, Auburn, Seattle cùng toàn thể
Quí Vị đã đến tham dự cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ
và Thánh Lễ với cộng đoàn chúng tôi.
Sự hiện diện của Quí Cha và Quí Vị đã thể hiện tình
đoàn kết và lòng tin mạnh mẽ của người Công Giáo

1. Trầm Hương - Giúp Lễ
2. Thánh Giá và Nến
3. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Việt Nam tại Hải Ngoại.
Chúng tôi đặc biệt chân thành cám ơn Quí Vị
đã không quản ngại đường xa, hy sinh đến đây để
cùng dâng lên MẸ lời ca tiếng hát trong tinh thần

4. Hội Con Đức Mẹ

yêu thương hợp nhất.

5. Giáo Dân

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta qua

6. Đội Dâng Hoa

lời cầu bầu của Mẹ Maria Từ Ái.

7. Kiệu Đức Mẹ
8. Các Em Giúp Lễ
9. Quý cha
(Xin đi hàng đôi)

III. THÁNH LỄ

BĐH CĐ Thánh Martin de Porres

Mầu nhiệm thứ ba:

Mẹ Đầy Ơn Phúc

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
“Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần,
họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy
theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2, 4).
Chúa Thánh Thần mà hơn ba mươi năm trước
đã ngự xuống trên Mẹ, nay lại ngự xuống trên
những người thân yêu của Con Mẹ.
Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con trở về tận chốn tĩnh
mịch của lòng con để khám phá ra rằng: Nơi ấy, Chúa Thánh
Thần vẫn hiện diện một cách âm thầm nhưng liên lỉ. Chính Ngài
sẽ soi sáng cho con hiểu được những lời con Mẹ dạy; sẽ giúp con
vượt qua muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống; sẽ thực hiện nơi
con điều huyền diệu mà Mẹ đã từng thắc mắc “việc ấy xảy ra
làm sao được?”. Phải, việc ấy xảy ra làm sao được, cái sứ mạng
cưu mang và trao ban Chúa Giêsu cho những người khác. Sứ
mạng ấy lớn lao và cao cả quá, làm sao con dám đón nhận nếu
không có Thánh Thần phù trợ.
Mẹ ơi! Thật là cần thiết, những tác động của Chúa nơi con. Xin
Mẹ dạy con biết chuyên tâm cầu nguyện để được Ngài đổ tràn ân
sủng, để niềm hưng phấn của Ngài trào dâng trong con và chuyển
lan tới những người chung quanh, để nhờ đó mọi người nhận ra
rằng chỉ có niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa mới là nguồn vui
bền vững đích thực.
Đọc :
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.

ĐK: Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ.
Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc, đã sinh Con Chúa
Trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con.
Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con.
PK1. Mẹ được ơn trinh thai đẹp xinh, nào ai sánh bằng? Là
vầng trăng đêm thu trong sáng, chiếu soi dương trần. Là mùa
xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn phương. Là tình thương
bao la dung thứ những khi lỗi lầm.
PK2. Mẹ đầy dư ơn thiêng cao quí, đoàn con kính chào. Là
niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào. Là vì sao trong cơn
giông tố dẫn đưa con đi. Là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao
người.

Mầu nhiệm thứ tư:

THIÊN CHÚA ĐƯA ĐỨC MARIA VỀ TRỜI
“Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc; tại
đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ”
(Kh 12, 6a).
Bấy giờ, sau lời trối của Chúa Giêsu trên
thánh giá, Mẹ đã được Gio-an đưa về nhà
ông. Ở đó, Mẹ thi hành sứ mạng làm Mẹ
Hội Thánh mới khai sinh, tiếp tục ân cần
chăm sóc chỉ dạy những người con thiêng
liêng mà Chúa Giêsu đã trối phó cho Mẹ.
Khi đến bên Mẹ, người ta thấy lòng mình yên ấm như được
gặp chính Đức Giêsu Con Mẹ.

Nguồn Cậy Trông
PK1. Mẹ ơi! bao người lạc bước
lưu đày 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 đời.
ĐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa

Thế rồi giờ khắc đã điểm, đã đến lúc Thiên Chúa gọi Mẹ về trời
chung hưởng hạnh phúc với con Mẹ. Mẹ đã đến giữa trần gian
và đã từ giã trần gian trong sự âm thầm của một nữ tỳ khiêm hạ
của Thiên Chúa. Mẹ ơi! cuộc đời mẹ đã kết tinh toàn bằng
Thánh Ý Thiên Chúa. Mẹ đã không từ chối Ngài một điều gì,
nên Ngài cũng đã không chối từ Mẹ một điều gì. Ngài đã ban
cho Mẹ tất cả vinh quang xứng với lòng trung tín của Mẹ.

thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ

Xin dạy con biết ý nghĩa thâm sâu của việc Mẹ được đưa lên trời
cả hồn lẫn xác. Xin cho con hiểu rằng không có cuộc đời nào là
vô nghĩa, là tầm thường, là tẻ nhạt buồn chán cả. Tất cả mọi
phút giây, mọi công việc của đời con đều có giá trị trường cửu.
Khi con nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời để đi vào vĩnh cửu,
chính những phút giây này, những công việc đó sẽ lại xuất hiện
để nên công trạng hoặc nên lời cáo tội con trước mặt Thiên
Chúa. Mẹ ơi! xin nhắc con năng suy gẫm đến cái chết của mình
để biết noi theo gương sống của Mẹ, hầu khi qua khỏi đời này
con được Chúa cho vào chung hưởng vinh phúc với Ngài trên
quê trời.

thương nhận lời.

Đọc : Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.

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

PK2. 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.

Mầu nhiệm thứ hai:

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
“Nói xong Người lên trời ngay trước mắt các
ông, và có đám mây rước Người lên, khuất
mắt các ông” (Cv 1, 9).
Mẹ ơi! Con Mẹ đã lên trời, không những để
lại trong lòng Mẹ và trong lòng các môn đệ
biết bao kỷ niệm đậm đà, mà người còn
muốn để lại cho Mẹ và cho tất cả nhân loại
một con đường lên trời. Vì thế, không phải
bồi hồi đứng ngóng lên trời là đủ, mà còn phải biết noi theo bước
người đã đi.
Mẹ ơi! Con thường dễ rơi vào nguy cơ “đứng ù lì bất động”. Với
những bài nguyện ngắm, những giờ chia sẻ, những nỗ lực được
coi là “phi thường” của con, con dễ mắc vào ảo tưởng tự cho
rằng mình đã “siêu thoát”, đã “đạt đạo”! Với những “công
trạng” như thế, con tự cấp phát cho mình một tờ tuyên dương và
nghĩ rằng đó sẽ chính là vé vào cửa Nước Trời!
Xin Mẹ nhắc con trở về thực tế của chính con. Con còn nặng nề
lắm với những ràng buộc với thế gian. Thói quen ù lì tự mãn
như một vòng xích khóa chặt con lại không cho tiến lên. Xin Mẹ
cho con biết cái nhỏ bé hữu hạn của con để mỗi ngày một thêm
cố gắng bước theo con đường Chúa Giêsu đã mở ra. Xin cho con
biết thăng tiến không ngừng, cho đến lúc nào được gặp Người
nơi quê trời mới thôi.
Đọc :
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.

Tung Hô Nữ Vương
ĐK: Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh!
Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa
chốn trùng khơi. An bình sáng tươi! Lời hoan hỉ còn vang khắp
muôn đời.
PK1. Nơi huy hoàng thiều quang các Thánh Thần ca hát. Hòa
kính Nữ Vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự tòa cực sang
xuống phúc lành lai láng. Hùng vĩ sắc hương lẫy lừng uy quyền.
PK2. Xưa bởi ngành Giét-sê thắm nở màu xinh tốt. Lưu tiếng
vẻ vang chúc Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỷ hoan xướng
kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng dân hãy còn lưu đày.

Mầu nhiệm thứ năm

ĐỨC MARIA ĐƯỢC THƯỞNG
TRIỀU THIÊN NƯỚC TRỜI
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều
cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!”
(LC 1, 49).
Sau khi đã xác quyết, Đức Maria đã đựơc
Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, Giáo
Hội tiếp tục nói lên niềm tin của mình vào địa
vị cao trọng mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho
Mẹ trên thiên quốc. Ngài đã tôn phong Mẹ làm Nữ Hoàng Thiên
Quốc. Kể từ nay ánh hào quang vinh hiển của Mẹ sẽ mãi mãi
chói ngời để tôn vinh Đấng đã thực hiện nơi Mẹ biết bao điều
huyền diệu. Mẹ là Nữ Vương chín phẩm Thiên Thần, là Cửa
Trời rộng mở, là Sao Biển rạng ngời, là Ngai Tòa David. Mẹ là
Mẹ Hằng Cứu Giúp, là máng chuyển thông ơn Chúa. Giáo Hội
đã dạy con cái mình chạy đến cùng Mẹ để được trợ lực, được an
ủi vỗ về.
Mẹ ơi! Con cần phải dừng lại để chạy đến bên Mẹ, dù chỉ vài
phút vắn vỏi trong cả một ngày sống. Con phải chạy đến bên Mẹ
để được Mẹ ủi an, đỡ nâng, phấn khích. Dù chỉ ít phút thôi
nhưng chúng sẽ giúp con rất nhiều trong ngày sống.
Mẹ ơi! Những mệt mỏi của cuộc sống làm con ngại phải tiến
lên, ngại phải bơi ngược dòng nước lũ, ngại phải trở về với ngọn
nguồn tinh khôi của mình. Con lấm lem bê bết quá nên con ngại
phải gột rửa chính mình. Con chỉ muốn sống “vậy vậy” thôi, rồi
ra thế nào thì thế! Nhưng Mẹ ơi! Mẹ là Nữ Hoàng Thiên Quốc.
Con là con của Mẹ mà lại đành lòng để mình lấm lem bê bết như
thế này ư. Không Mẹ ạ! Con nguyện sẽ theo chân Mẹ, sẽ cố
gắng sống xứng đáng là con của Mẹ. Mẹ ơi! Con muốn thân
thưa với Mẹ mỗi ngày: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu
cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử”.
Đọc : Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.

Tận Hiến Cho Mẹ
PK1. 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 bằng yên.
ĐK: Hỡi Ma-ri-a, xin Mẹ nhận lấy. Tấm thân xác hồn con đến
hiến 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.
PK2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn. Trên đường con đi
trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười mắt trông lên
Mẹ. Tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

Nữ Vương Mân Côi
ĐK: Ngày nay con đến
Mầu nhiệm thứ nhất:

hát khen mừng Mẹ Chúa

CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI

Thiên Đàng. Dâng nhành

“Các bà tìm Đức Giêsu Na-Za-Ret, Đấng bị
đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi,
không còn đây nữa” (Mc 16,1-14).

Mân Côi muôn màu hoa

Mẹ ơi! Giêsu Con Mẹ đã sống lại rồi, Mẹ đã
tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, Mẹ đã
tin tưởng hoàn toàn vào con Mẹ. Người đã
nói rằng Người sẽ sống lại, thì chắc chắn
Người sẽ sống lại, Mẹ vẫn sẵn sàng chờ đón Người Phục Sinh từ
cõi chết như Mẹ đã sẵn sàng đón nhận Người từ Thiên Quốc ngự
xuống đầu thai trong lòng Mẹ. Mẹ đã cùng chịu khổ đau với
Người và Mẹ tin chắc rằng Mẹ cũng sẽ được hưởng niềm hoan hỉ
với Người.
Mẹ ơi! chính nhờ Người đã phục sinh mà con mới có can đảm
đón nhận tất cả mọi gian nan thử thách trong cuộc sống. Tất cả,
ngay cả cái chết của bao người thân yêu và chính cả cái chết của
con cũng mất đi khuôn mặt bi thương vẫn ám ảnh con người.
Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần, đã vĩnh viễn đẩy lùi ách sự dữ
vào bóng tối, đã xóa tan nỗi đau đớn u sầu của cuộc khổ nạn.
Người đã sống lại để đưa ra cho con một lời bảo chứng: Hễ ai
tin tưởng vào Người, kẻ ấy sẽ không phải tủi nhục bao giờ.
Đằng sau cuộc tử nạn là sự phục sinh. Đằng sau thập giá khổ
nhục là vinh quang bất diệt của ngày sống lại.
Đọc :
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.

thắm tươi. Lạy Mẹ yêu
mến, lắng nghe lời con hát
nhịp nhàng. Hòa với cung
đàn xiết bao mừng vui. Ôi Ma-ri-a! 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.
PK1. Mẹ ơi! lời Mẹ thiết tha nài van. Con năng ngắm phép mân
côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy trông. Cao rao phép
thánh Mân Côi hằng ngày.
PK2. Mẹ ơi! trần gian biết bao lầm than. Tan theo năm tháng
chiến tranh còn chi? Này con cậy trông Nữ Vương bình an. Xin
ơn phép thánh Mân Côi phù trì.
PK3. 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 đầy tràn.

Nữ Vương Hòa Bình
ĐK: Kính mừng Nữ Vương. Nữ Vương Hòa Bình.
Nữ Vương Hòa Bình. Đây bao tâm hồn thao thức, dân con

Chào Đón Mẹ Maria
(Trong nhà thờ)

Trinh Vương Maria

đất Việt nao nức (cùng) cất tiếng ca mừng vui (cất tiếng ca).

ĐK: Như một vầng trăng vầng

Kính chào Nữ Vương Hòa Bình.

trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng

Tung hô Mẹ Ma-ri-a. Tung hô Mẹ đầy ơn phúc. Mẹ là sáng

lung linh chốn Thiên Cung. Muôn

khắp đất nước bao la. Tung hô Mẹ Ma-ri-a. Tung hô Mẹ đầy

ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh.

ơn phúc. Đem nguồn sống yên vui chan hòa.

Hương băng trinh say đắm trong
tình người. Ma-ri-a Trinh Vương

PK1. Mẹ chẳng vướng tội truyền. Bông huệ ngát hương

mến yêu. Mẹ ơi! con say sưa cung

duyên. Mẹ ví như ánh trăng diệu huyền. Êm như cung đàn

đàn vương trầm lắng. Ma-ri-a Trinh

thần tiên.

Vương mến yêu lòng con, xin giơ

PK2. Mẹ về với giang sơn. Xin Mẹ xuống muôn ơn. Cho
nước Nam thoát cơn nguy nan. Cho dân thấy ngày bình an.

tay ban hồng ân tràn đầy.
PK1. Trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu xin Mẹ chở

PK3. Mẹ là sức siêu nhiên, dắt dìu chúng con liên. Cho giáo

che. Lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống nếu

dân khắp nơi trung kiên. Cho muôn tông đồ thành tín.

không có Mẹ ủi an.

PK4. Mẹ là sáng Phúc Âm, soi đường lối muôn dân. Vui

PK2. Khi con âu sầu, con ngước trông lên Mẹ xin Mẹ ủi

tưới cây đức tin rườm rà, xinh như muôn màu muôn hoa.

an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến sẽ luôn có
Mẹ chở che.

*********Khởi Hành Đi Kiệu********

