"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

Lời Tri Ơn

2. Lời mở đầu (Chào đón Mẹ Maria)
3. Nghi đoàn tiến lên bàn thờ (thánh giá, nến cao,
giúp lễ và Chủ Tế)

Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres xin chân thành cám ơn Quí
Linh Mục, Quí Tu Sĩ, Quí Vị từ các Cộng Đoàn Tacoma,

4. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

Auburn, Seattle cùng toàn thể Quí Vị đã không quản ngại đường

5. Xông hương bàn kiệu Đức Mẹ

xa đến tham dự cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ với

6. Hát bài mở đầu “Kìa Bà Nào”

cộng đoàn chúng tôi.

II. CUNG NGHINH ĐỨC MẸ
Thứ tự đoàn kiệu: (Xin đi hàng đôi)

Sự hiện diện của Quí Cha và Quí Vị đã thể hiện tình đoàn kết và
lòng tin mạnh mẽ của người Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại.

1. Trầm Hương
2. Thánh Giá và Nến

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta qua lời cầu bầu

3. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

của Mẹ Maria Từ Ái.

4. Đội Dâng Hoa
5. Kiệu Đức Mẹ
6. Các Em Giúp Lễ
7. Chủ Tế và Quí Cha
8. Hội Con Đức Mẹ
9. Giáo Dân Cộng Đoàn Thánh Tâm
10. Giáo Dân Cộng Đoàn Thánh Giuse
11. Giáo Dân Cộng Đoàn Thánh Martin

III. THÁNH LỄ
1

BĐH CĐ Thánh Martin de Porres
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Chào Đón Mẹ Maria
ĐKCT: Mẹ ơi! Mẹ là Nữ vương thiên quốc, là cửa trời rộng mở,
là sao biển rạng ngời, là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giáo hội dạy con
cái mình chạy đến với Mẹ để được trợ lực, ủi an, phấn khích.
Hôm nay, cộng đoàn chúng con hân hoan tụ họp dưới chân Mẹ
để mừng lễ Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn và cả xác, để
học thưa “xin vâng” với Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa,
biết quảng đại nghĩ đến nhu cầu của tha nhân, biết trân trọng
cuộc sống khó nghèo, biết vội vã tìm kiếm khi lạc mất Chúa, và
để chiêm ngắm các vinh hiển mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ,
xứng với lòng trung tín của Mẹ. Xin Mẹ hãy đến và sánh bước
bên chúng con, để chỉ cho chúng con thấy vẻ đẹp muôn màu của
tình yêu Thiên Chúa.
Hát Kinh Chúa Thánh Thần
Xông Hương Bàn Kiệu

Kìa Bà Nào
ĐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Kìa Bà nào đang
tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời.
Oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, Bà là ai?
PK1. Bà là ai? như huệ giữa chòm gai, như hồn thiêng mầu
nhiệm, như đền vua vinh hiển, như thành thánh Sa-lem. Bà là ai?
như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao
mai rạng, như chính cửa thiên đàng.
PK2. Bà là ai? tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền,
dư đầy ơn Thiên Chúa, như nguồn nước vô biên. Bà là ai? tay
bồng vua thơ bé, tay hoàn ơn cứu thế, đấng từ bi nhân hậu, hằng
tiếp đón lời cầu.
KHỞI HÀNH ĐI KIỆU
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Mầu nhiệm thứ nhất:

Truyền Tin

Kết Lễ
Linh Mục: Chúa ở cùng anh chị em.

“Mừng vui lên hỡi đấng đầy ơn sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà

Giáo Dân: Và ở cùng Cha

có phúc hơn mọi người nữ.” và… “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Linh Mục: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh
Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Mẹ ơi! đã có biết bao lần Chúa gởi đến những sứ điệp cho con.

Giáo Dân: Amen

Đó là lúc con gặp những khó khăn, những bất ngờ trái ý. Những
lúc đó, thay vì tìm xem ý Chúa muốn nói gì với con qua những
sự kiện kia, thì con lại đâm ra cau có, phàn nàn, con đổ lỗi cho

Linh Mục: Lễ xong chúc anh chị em đi về bình an.
Giáo Dân: Tạ ơn Chúa.

tất cả mọi thứ, trừ ra chính con. Thật tội nghiệp cho con.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm tốn đón nhận tất cả những
gì xảy đến trong cuộc đời con, với tâm tình của Mẹ, khi nhận lời
Thiên sứ truyền tin. Xin dạy con biết cưu mang Chúa trong mọi
hoàn cảnh của đời con bằng tiếng “xin vâng” đầy tín thác của
Mẹ.
Đọc : Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.
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Kinh Lạy Thánh Gia
Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và
Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân
toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:
•

Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh
Kinh.

•

Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc
buồn.

•

Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử
khác nhau.

•

Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến
ngoài xã hội.

•

Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Nữ Vương Mân Côi
ĐK. 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

Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa

bao mừng vui. Ôi Maria! phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con

ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận

yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn sa

lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến,

trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

xin cho chúng con biết phục vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây
dựng nước Chúa muôn đời.

PK. 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

Amen.
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thánh mân côi hằng ngày.
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Mầu nhiệm thứ hai:

Thăm Viếng
“Hồi ấy bà Maria vội vã đi lên miền núi, đến với bà Isave và ở lại
ba tháng giúp bà”.
Buổi gặp gỡ giữa hai bà mẹ thật tràn đầy yêu thương và ơn phúc.
Ân phúc từ thai nhi Giêsu nơi lòng Mẹ, đã lan tỏa sang thai nhi
Gioan. Và dưới tác động của Thánh Thần, bà Isave cất tiếng thốt
lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến với tôi…” và Mẹ cũng
cất tiếng hát vang lời kinh ngợi khen: “Linh hồn tôi ngợi khen
Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ
tôi…”
Mẹ ơi! Con thường hay ích kỷ, con chỉ muốn giữ Chúa cho
riêng mình con thôi, con chỉ muốn an nhàn để tận hưởng cái êm
đềm của kẻ thiết nghĩa với Chúa. Con quên rằng, Chúa không hề
kết nghĩa với những kẻ ích kỷ!
Xin Mẹ dạy con biết nhìn đến những người chung quanh, không
phải nhìn để mà nhìn, nhưng là để mang đến cho họ một quả tim
tràn đầy yêu thương, và nhất là mang đến cho họ Đức Giêsu Kitô
con Mẹ, như xưa Mẹ đã đến với bà Isave.
Đọc :
Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.
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Mẹ Maria
ĐK. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ
Maria hiển vinh.

Tuyệt đối

khiêm nhường lửa mến phi
thường. Thương con lòng Mẹ
ước ao.
Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Trinh khiết
vẹn tuyền không mắc tội truyền, trái tim Mẹ đáng mến
yêu.
PK. Đây xác hồn của con, nguyện xin Mẹ hãy trông coi.
Con hết tình nỉ non, đường Mẹ con quyết theo đòi.
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Mầu nhiệm thứ ba:

Tung Hô Truyền Phép

Giáng Sinh
“Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong
máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”.
Em-ma-nu-en, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” lại phải sinh ra nơi
hoang vắng quạnh quẻ, trong hang súc vật nghèo hèn đó. Mẹ ơi!
Trong biến cố đó, Mẹ không thể hiểu hết được thánh ý mầu
nhiệm của Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn một niềm tín cẩn phó thác
vào quyền năng của Người. Bài ca Ngợi Khen hôm nào vẫn
vang lên trong lòng Mẹ.

Lạy Chiên Thiên Chúa

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống cảnh nghèo với tâm hồn
nghèo khó, biết dâng lên Thiên Chúa lời kinh cảm tạ tri ân, ngay
lúc thiếu thốn cùng quẩn, biết dùng đời sống khó nghèo như đôi
cánh nhẹ bay đến với tha nhân và nâng con lên với Chúa. Mẹ ơi!
xin đừng để cảnh nghèo như một vòng xích oan nghiệt trói chặt
con xuống đất, đừng để sự thiếu thốn giết chết niềm Tin, Cậy,
Mến trong con.
Đọc :
Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.
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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 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

Thánh Thánh Thánh

con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.
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 tinh yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.
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Mầu nhiệm thứ tư:

Dâng Chúa Giêsu
Vào Đền Thánh
“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môi-sen, bà
Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho
Thiên Chúa”.
Mẹ ơi! Khi suy ngắm mầu nhiệm Mẹ dâng hài nhi Giêsu trong
đền thánh. Con liên tưởng đến hiến lễ cuối cùng khi Mẹ âm
thầm đi bên cạnh con mình lên đồi Can-vê, để cùng với Người
hiệp dâng lên Chúa Cha hy lễ cao vời, là chính Đức Giêsu con
Mẹ.
Trong ngày truyền tin, Mẹ đã thưa xin vâng thì nay Mẹ đã sống
trọn vẹn lời thân thưa đó. Mẹ không giữ lại một chút gì cho Mẹ,
vì Mẹ biết rằng, trước khi là con của Mẹ, thuộc về Mẹ, Người đã
là con và hoàn toàn thuộc về Đấng đã sai Người đến thế gian.
Xin Mẹ dạy con biết quảng đại như Mẹ, biết dâng lại cho Chúa
tất cả, vì tất cả đều là của Chúa trước khi là của con. Con không
được giữ lại bất cứ thứ gì cho riêng mình, vì một khi giữ lại như
thế, con sẽ vô tình phá hỏng kế hoạch của Thiên Chúa.
Đọc :
Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.
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Lời Nguyện Giáo Dân
1. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các thành
phần trong Hội Thánh, biết noi theo gương Mẹ, là mẫu
mực tuyệt vời của đời sống đức tin, luôn giữ trọn vẹn
niềm tin cậy mến, và hiệp nhất hoàn toàn với Đức Kitô.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
2. Lạy Mẹ Maria, là gương mẫu của các bà mẹ và các nhà giáo
dục, xin giúp họ biết quan tâm đến việc đào tạo giới trẻ Kitô
giáo và hướng dẫn các nỗ lực của họ.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
3. Qua Mẹ Maria mà Chúa Giêsu được ban cho nhân loại. Xin
Mẹ giúp chúng con ngày càng cảm nhận tình yêu vô biên của
Chúa Kitô, và chia sẻ cho những ai chưa nhận biết Người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Dâng Mẹ
ĐK. Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Đoàn con
chung tiếng hát, chung tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria

4. Lạy Chúa, vì ân phúc Mẹ Hồn Xác Lên Trời, xin ban
cho chúng con niềm hy vọng, luôn tin tưởng vào quyền
năng và sự quan phòng của Chúa, để vâng phục và cộng
tác vào công trình cứu độ của Người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh, Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư là

5. Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương và biết rõ mọi nhu cầu của
chúng con, xin cho những tiến bộ vật chất của loài người
luôn kèm theo những tiến bộ tinh thần và lòng nhân đạo.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới.

Mẹ con.
PK. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện
Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

6. Lạy Mẹ nhân lành, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, cho
những người già yếu bệnh tật, được cứu giúp ủi an. Và
cho các linh hồn còn ở chốn luyện hình, được sớm về
hưởng nhan thánh Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
21
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Mầu nhiệm thứ năm:

Lạc Mất Chúa Giêsu
Và
Gặp Lại Người Trong Đền Thờ

Phúc Âm: Mt 15, 21-28
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

“Xong kỳ lễ hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon,

Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết”.

thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng

Mẹ ơi! nhiều lần con đã nghe nhắc nhở, Chúa Giêsu chính là sự

Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót

sống, là cùng đích của con.

tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người

Thế mà trong cuộc đời con, biết bao lần con đã đánh mất Chúa,

không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà

vì những phú quí công danh, tài sắc thị hiếu, lo toan vất vả. Thế

xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo

nên, chưa bao giờ con cảm thấy tim mình trống vắng vì thiếu

chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai

Chúa cả. Xin Mẹ nhắc con nhớ rằng: để khỏi lạc mất Chúa, con

đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy

phải luôn ra công tìm kiếm Người mỗi giây phút của đời con, tìm

Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp:

kiếm cho đến khi gặp lại Chúa, như Mẹ và thánh Giuse đã tìm

"Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy

gặp Chúa trong đền thờ xưa.

đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những

Đọc : Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.

mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu
trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà
muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã
được lành.
Đó là lời Chúa.
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BÀI ĐỌC II: Rm 11, 13-15. 29-32

Bài Ca Dâng Mẹ

"Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Người không hề hối
tiếc".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân
Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn
trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi
phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ
bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâu nhận sẽ
thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết?
Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc.
Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng
lòng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không
tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương
xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng
lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.

PK1. Khúc ca dâng tiến Mẹ, ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn

Đó là lời Chúa.

vang vang hòa ý thơ trìu mến.

ĐK. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi,
cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời.

PK2. Tiếng con vang tới trời, tán dương Mẹ muôn đời, hòa tâm
tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hởi.
PK3. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm xinh tựa trăng rằm, đẹp như
ngàn hoa xuân, bền vững hơn trời đất.
PK4. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm tươi ngàn thế hệ, dù bao đời
phôi pha, tình mến không mờ xóa.
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Ca Vinh Mẹ Maria
ĐKCT: Lạy Mẹ Maria, chúng con không biết lấy lời gì để ca
tụng Mẹ cho xứng với vinh quang của Mẹ, nhưng con biết rằng,
điều làm cho Mẹ yêu thích nhất là yêu mến Mẹ, vâng lời Mẹ dạy:
“Thầy bảo gì hãy làm như vậy”. Chúng con xin thưa với Mẹ,
“Xin Vâng”, say sưa chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, lắng nghe và
thực hành Lời của Người trong đời sống, như Mẹ đã chiêm ngắm
và thực hành Lời Chúa một cách tuyệt hảo. “Còn bà Maria thì
hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”.
Chúng con xin được ca tụng Mẹ bằng lời kinh “Ngợi Khen” của
Mẹ.

Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo
hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn
năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao
lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến.
Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc
Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để thực hành
mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi
mãi!

Phụng Vụ Lời Chúa
BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7
"Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Thiên Chúa phán: "Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn
cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện.
"Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu
danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày
Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta
sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong
nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của
chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân
tộc".
Đó là lời Chúa.

Đáp Ca

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo
phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho
toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng
làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của
chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.
Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn
các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm
13
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nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt
biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin
Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người
được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở
rộng khắp nơi.
Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây
dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở
đặc biệt của Mẹ.
Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến
Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi
nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng.
Amen.

Linh Hồn Tôi
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 sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc,
sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.
PK1. 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
bao bọc những ai kính sợ Người.
PK1. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời
những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Người triệt hạ khỏi
tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
PK3. Lũ giầu sang đuổi về tay không, những người thanh bần
ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Israen cùng
tổ phụ Ap-ram với miêu duệ.

17

14

THÁNH LỄ
Ca Nhập Lễ

Nghi Thức Thống Hối
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