
CUNG NGHINH  VÀ RƯỚC KIỆU 

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI   

BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN  

 

CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát) 

 1- Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho 

con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ 

con ngày đêm, nhuận thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2- Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm 

theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. 

 

KINH ĂN NĂN TỘI:  

Lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và 

cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi 

nghiã cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; 

con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền 

tội cho xứng. Amen. 

 

CON XIN DÂNG MẸ (hát) 

ĐK.  Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ, một tràng hoa Mân côi và ngàn lời ca 

chan chứa tình yêu.  Lời con tiếng ca hoà dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi 

con dâng lên Mẹ thương yêu. 

Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô 

đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an. 

 

CHUỖI KINH MÂN CÔI 

NGẮM NĂM SỰ MỪNG 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được 

sống lại thật về phần linh hồn. 

Lạy Cha….Kính mừng….Sáng danh 

 

CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG (hát) 

1- Cung chúc trinh vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, 

Mẹ khiết trinh trọn đời! Cung chúc trinh vương là kho tích ơn thiêng, Mẹ đã hy 

sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. 

ĐK.  Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến! Khốn thay nhân loại mê đắm 

nên lãng quên.  Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều 

yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên Trời, ta hãy xin cho được ái 

mộ những sự trên Trời. 

Lạy Cha….Kính mừng….Sáng danh 

 

BÀI CA DÂNG MẸ (hát) 

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

bên Mẹ muôn đời. 

1- Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm. Lời ca còn vang vang hoà ý thơ 

trìu mến. 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin 

cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

Lạy Cha….Kính mừng….Sáng danh 

XIN VÂNG (hát) 

1- Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con 

hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây 

đó xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.  

ĐK.  Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai.  

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. 



Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời, ta hãy xin 

ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

Lạy Cha….Kính mừng….Sáng danh 

 

NGUỒN CẬY TRÔNG (hát) 

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, con tin chắc Mẹ thương nhậm lời. 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên Trời, ta hãy 

xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên 

đàng. 

Lạy Cha….Kính mừng….Sáng danh 

 

ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ (hát) 

 ĐK.Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. 

Lòng Mẹ Thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn 

dân. 

Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. sá gì dẫu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ. 

Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì Mẹ ơi. 

 

KINH LẠY NỮ VƯƠNG 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, 

thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng 

con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương, hỡi ơi, Bà là Chúa bầu chúng con, 

xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy 

Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! Dịu thay! 

Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen. 

 

 

ĐẠI LỄ  
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RƯỚC KIỆU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG ĐOÀN  

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

PHILADELPHIA 

 


