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Cáo Phó 

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, gia đình 

chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý thân bằng 

quyến thuộc và bạn hữu: Cháu, Chị chúng tôi là 

Bà Maria Trần Thị Chỉ (tự Thanh) 

Sinh năm 1944 tại làng Bàng Ba, huyện Lý Nhân,  

tỉnh Hà Nam 

Đã được Chúa gọi về nhà Cha vào lúc  

ngày 10 tháng 2 năm 2021 

Tại El Monte, California 

Hưởng thọ 77 tuổi 

Linh cữu được quàn tại 

St. Boniface Catholic Church 

100 N. Janss Street, Anaheim CA 

 

Tang gia đồng kính báo:  

Mợ:             Bà Quả Phụ Trần văn Triệu 

Các Em:   

 

 Trần Thị Tuyết Nhung, chồng và các con 

 Trần Mạnh Hải và các con 

 Trần Thị Mai Phương, chống và con 

 Trần Thị Xuân Dzung 

 Trần Ngọc Quý, vợ và con 

 Trần Ngọc Khuyến, vợ và con 

 Trần Đức Nhân 

 Trần Trưng Nguyệt Ánh, chồng và các con 

 Trần Thị Mến 

  

   Cáo phó này thay thế thiệp tang 
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CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 

Bà Maria Trần Thị Chỉ  

 

Linh cữu được quàn tại 

St. Boniface Catholic Church 

100 N Janss Street, Anaheim CA 

 

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021 
 

Lễ phát tang và cầu nguyện: 9:30 – 10:30 sáng  

 

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 10:30 

sáng 

Tại nhà thờ St. Boniface Catholic Church 

120 N. Janss St., Anaheim, CA 92805 

Sau Thánh lễ, linh cữu sẽ được đưa về an táng tại 

nghĩa trang 

Melrose Abbey Memorial Park 

2303 S. Manchester Ave, Anaheim, CA 92802 

 

Xin Quý Cha và Quý Vị tiếp tục cầu nguyện cho 

Linh Hồn Maria sớm được hưởng nhan thánh 

Chúa 
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NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC VÀ PHÁT TANG 

 
1. LÀM PHÉP XÁC: 

Chủ Tế:  Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái, và là Thiên Chúa hằng 

sống, sẵn sàng nâng đỡ an ủi chúng ta trong mọi cơn gian nan thử 

thách; để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng 

biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan, khốn khó. (2Cr, 1, 3 – 4) 

Rảy nước thánh trên linh cữu, đoạn đọc Thánh Vịnh 129 như sau: 

Chủ Tế:  Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa. 

   Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 

   Dám xin ngài lắng tai để ý, 

   Nghe lời con tha thiết nguyện cầu 

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa 

Chủ Tế:  Ôi lạy Chúa, nếu như ngài chấp tội, 

   Nào ai đứng vững được chăng? 

   Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, 

   Để chúng con biết kính sợ Ngài. 

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa 

Chủ Tế:  Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, 

   Cậy trông ở nơi Ngài. 

   Hồn tôi trông chờ Chúa, 

   Hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa 

Chủ Tế:  Trông cậy Chúa, Israel hỡi, 

   Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, 

   Ơn cứu chuộc nơi ngài chan chứa 

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa 

Chủ Tế:  Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel 

   Cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn 

 

2. LỜI NGUYỆN: 

Chủ Tế:  Chúa ở cùng anh chị em 

Cộng Đoàn: Và ở cùng Cha. 

Chủ Tế:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin nghe lời chúng 

con cầu nguyện và rộng lòng thương xót con cái Chúa là linh hồn 

Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này.  Xin đón linh hồn này vào đoàn 

thể các Thánh trong vương quốc ánh sáng và bình an.  Chúng con cầu 

xin, nhờ Đức KiTô, Chúa chúng con. 

Cộng Đoàn:   Amen. 
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3. LÀM PHÉP KHĂN TANG 

Cha chủ tế nói ít lời về ý nghĩa việc thánh hiến khăn tang và mời gọi mọi 

người hiệp ý trong lời cầu nguyện, đoạn đọc: 

Chủ Tế:  Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa. 

Cộng Đoàn:  Là Đấng tạo thành trời đất. 

Chủ Tế:  Chúng ta cùng cầu nguyện:  Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong 

tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có 

tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, để con người được sinh ra và lớn 

lên trong tình thương ấm cúng của một gia đình.  Vì thế, Chúa dạy 

chúng con phải thảo kính cha mẹ và biết ơn các bậc tổ tiên khi các 

ngài còn sinh tiền cũng như khi các ngài khuất núi. 

 Giờ đây chúng con xin Chúa đoái thương làm phép (†) thánh 

hóa những chiếc khăn tang này mà con cháu của linh hồn Maria mang 

trên người, làm dấu hiệu cho lòng thương nhớ. 

 Xin cho những người thân của linh hồn Maria khi mang khăn 

tang này được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết 

yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình gia đình.  Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cộng Đoàn:   Amen. 

Cha chủ tế trao khăn tang cho đại diện tang gia để phân phát cho mọi 

người. 
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THÁNH LỄ AN TÁNG 

(Tiếp đón linh cữu ở cuối nhà thờ) 

 

Chủ Tế:  Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng 

ta, và Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. 

 

Cộng Đoàn:  Và ở cùng Cha. 

 

Chủ Tế:   (Rảy nước Thánh rồi đọc:)  

 Xin Chúa làm phép thi thể của Maria với nước Thánh nhắc nhở Bí 

Tích Rửa Tội như Thánh Maria viết:  “Tất cả chúng ta đã chịu phép 

Rửa Tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa Tội trong sự 

chết của Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như 

Đức Kitô  nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì 

cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy.  Vì nếu 

chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như 

cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong 

sự sống lại giống như vậy. 

 

(Có thể trải một khăn trắng trên quan tài, nhắc nhở chiếc áo trắng ngày 

chịu phép Rửa Tội) 

 

 Trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là Maria đã 

mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong 

ngày Đức Kitô lại đến. 

 

Cộng Đoàn:  Amen. 

 

PHỤC VỤ LỜI CHÚA 

BÀI ĐỌC I:  (Roma 6:3-9) 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma 
 

 Anh chị em thân mến: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong 

Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và 

chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong 

sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống 

lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới 

như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái 

chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất 
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với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con 

người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị 

hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người 

đã chết, tức là được giả thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với 

Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết 

rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự 

chết không còn làm chủ Người được nữa".  

Đó là Lời Chúa            Tạ ơn Chúa 

 

ĐÁP CA: 

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu.  Người đại lượng và chan chứa 

tình thương.  Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả 

cho ta theo lỗi của ta. 

ĐK:   Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính 

2. Như người Cha xót thương con cái mình.  Chúa xót thương những 

kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, 

Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. 

3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong 

cánh đồng.  Một cơn gió thoảng cũng làm nó biến đi, nơi nó mọc 

cũng không còn mang vết tích. 

4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính 

sợ Người.  Và công lý Người ban tới con cái cháu chắt.  Đối với 

những người trung thành với lời giao ước, nhớ tuân giữ các giới 

răn của Người. 

 

Câu xướng trước Phúc Âm: 

Chúa phán:  “Ta là sự sống lại và là sự sống.  Ai tin Ta sẽ không chết 

đời đời.” 
 

PHÚC ÂM:  (Ga 14: 1 - 6) 

† Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

 Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Lòng các con 

đừng xao xuyến.  Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy.  Trong nhà 

Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy 

sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở 

đó.  Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.  Ông Tôma thưa Người 

rằng:  “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng 

con biết đường đi?”  Chúa Giêsu đáp:  “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống.  Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” 



7 
 

Đó là Lời Chúa           Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa 

Chủ Tế Giảng / Chia Sẻ Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

  

Chủ Tế:   Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã làm cho Đức Kitô sống 

lại từ cõi chết, với lòng trông cậy, chúng ta cầu xin Chúa thương giúp 

chúng ta biết chết cho sự tội, để được cùng sống lại với Đức Kitô, 

Chúa chúng ta. 

X:  Lạy Chúa, trong ngày tiễn đưa người thân yêu của chúng con, một 

thành phần của Giáo Hội Chiến Đấu, về với Giáo Hội Chiến Thắng trên 

trời, xin Chúa cho Đức Thánh Cha, Hàng Giáo Phẩm và toàn thể Cộng 

Đồng Dân Chúa luôn là những chứng nhân Nước Trời, để đưa mọi 

người về với Chúa.  Chúng ta cầu xin Chúa.   

Đ:  Xin Chúa nhậm lời chúng con. (Thưa tiếp tục như vậy) 

X:  Lạy Chúa, linh hồn Maria đã được Chúa hứa ban sự sống vĩnh cửu 

khi chịu phép rửa tội, xin Chúa ban cho Maria gia nhập Cộng Đoàn các 

Thánh đến muôn đời.  Chúng ta cầu xin Chúa. 

X:  Lạy Chúa, Chúa đã hứa:  “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ không 

chết đời đời”.  Người thân yêu của chúng con là Maria đã ăn bánh 

hằng sống là Mình Máu Chúa Kitô.  Xin Chúa ban cho linh hồn Maria 

được sống lại với Chúa trong ngày sau hết.  Chúng ta cầu xin Chúa.   

X:  Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương đến tất cả những ai đã ra đi 

trong niềm hy vọng sống lại.  Xin Chúa đưa họ về hưởng ánh sáng 

trường sinh Chúa đã hứa ban, nhất là linh hồn Maria mà chúng con tha 

thiết cầu nguyện hôm nay.  Chúng ta cầu xin Chúa.   

X:  Lạy Chúa, xin trả công bội hậu cho quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, 

quý quan khách, bạn hữu xa gần và thân bằng quyến thuộc, đã cầu 

nguyện, phân ưu, nâng đỡ, an ủi chúng con trong hoàn cảnh đau buồn 

này.  Chúng ta cầu xin Chúa.   

 

Chủ Tế:   Lạy Chúa, xin Chúa thương đến tất cả ông bà, cha mẹ, anh 

chị em chúng con và mọi người thân bằng quyến thuộc đã qua đời, nơi 

đây cũng như ở Việt Nam.  Xin Chúa nhân từ tha mọi tội lỗi cho họ và 

đưa họ về ơn cứu rỗi muôn đời, nhất là linh hồn Maria mà chúng con 

đang thương tiếc.  Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cộng Đoàn:  Amen. 

 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ: 
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 Lạy Chúa, Đức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích 

Thánh Thể làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà 

Chúa.  Ước chi nhờ Bí Tích này, người anh em tín hữu của chúng con 

là Maria được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời, chúng con cầu xin  

…. 

 

NGHI LỄ KẾT THÚC 

Chủ Tế:  (Ban phép lành) 

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những kẻ ra đi trong Chúa, và cho họ 

được nghỉ an khỏi mọi khổ cực, do những việc lành họ đã làm. 

(Chủ tế làm dấu Thánh Giá † trên xác hoặc linh cữu) 

Chủ Tế:  Xin Thiên Chúa toàn năng ban phép lành cho anh chị em.  

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. 

Cộng Đoàn:  Amen. 

  



9 
 

 

PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT LẦN CUỐI CÙNG SAU THÁNH 

LỄ 

LỜI NGUYỆN: 

 Người thân yêu của chúng ta là Maria đã an nghỉ trong bình an 

của Đức Kitô.  Trong niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, 

chúng ta hãy phó dâng ông cho lòng từ bi hay thương xót của Chúa 

Cha chúng ta.  Và chúng ta hãy tiếp tục ở gần Maria bằng lời cầu 

nguyện, để người thân yêu chúng ta ở đời này đã được chọn làm con 

cái Chúa trong Bí Tích Rửa Tội và đã bao lần bổ dưỡng nơi bàn tiệc 

Chúa, thì nay cũng được gọi về bàn tiệc của những con cái Chúa trên 

trời và được hưởng phần gia nghiệp muôn đời cùng với các Thánh 

theo như lời Chúa đã hứa 

 Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, để giờ đây than 

khóc, một ngày kia chúng ta cùng với Maria ra đón rước Chúa Kitô, khi 

người là sự sống chúng ta hiện ra trong vinh quang. 

(Thinh lặng và cầu nguyện.  Chủ tế rảy nước thánh và xông hương.)  

 

Chủ Tế:  Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tá Chúa.  Xin các 

Thiên Thần Chúa đón tiếp tôi tớ Chúa. 

Cộng Đoàn:  Xin đón nhận linh hồn Maria mà dâng lên Thiên Chúa 

cao cả.  

Chủ Tế:  Xin cho tôi tớ Chúa mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với 

Người.  Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ phụ Abraham. 

Cộng Đoàn:  Xin đón nhận linh hồn Maria mà dâng lên Thiên Chúa 

cao cả.  

Chủ Tế:  Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời và 

cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. 

Cộng Đoàn:  Xin đón nhận linh hồn Maria mà dâng lên Thiên Chúa 

cao cả.  

 

KINH CẦU 

Chủ Tế:  Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 

Cộng Đoàn:  Chúa chữa chúng con.  (Tiếp tục thưa như vậy.) 

Chủ Tế:  Vì Chúa xuống thế. 

- Vì Chúa sinh ra. 

- Vì phép rửa cùng Chay Thánh Chúa Giêsu. 
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- Vì Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh Giá. 

- Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác. 

- Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

- Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. 

- Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

- Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. 

- Đến ngày phán xét. 

 

Chủ Tế:  Chúng ta hãy cầu nguyện. 

 Lạy Cha, chúng con phó dâng linh hồn Maria cho Cha.  Xin 

cho chúng con được hy vọng chắc chắn Maria sẽ được sống lại 

cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua 

đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. 

 Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban mọi ân huệ dồi dào 

cho Maria của chúng con khi còn sống ở trần gian này, khiến 

chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha, và 

bằng chứng của sự các Thánh thông công trong Chúa Kitô. 

 Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn 

nguyện mà mở cửa Thiên Đàng cho tôi tớ Chúa, và cho chúng 

con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ Đức Tin mà an ủi nhau, đợi 

ngày mọi người được tái ngộ trong Đức Kitô, được sống mãi với 

Chúa và bên cạnh Maria của chúng con.  Nhờ Đức Kitô, Chúa 

chúng con. 

Cộng Đoàn:  Amen. 

(Khi chuyển quan tài ra khỏi Thánh Đường) 

Chủ Tế:  Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Maria vào Thiên 

Quốc.  Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào Thành Thánh, Thành 

Giêrusalem mới và vĩnh cửu.  Chúa phán:  “Ta là sự sống lại và 

là sự sống.  Ai tin Ta sẽ không chết đời đời.” 
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XIN CHÚA THƯƠNG XÓT 

LINH HỒN MARIA 
 

NGHI THỨC CẦU NGUYỆN 

 

1. Kinh Chúa Thánh Thần 

2. Kinh Ăn Năn Tội 

3. Kinh Tin Kính 

4. Lần Chuỗi 

5. Kinh Cầu Chịu Nạn 

6. Lời Nguyện 

7. Kinh Bởi Trời 

8. Kinh Vực Sâu 

9. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn 

10. Kinh Đức Bà Maria lên trời 

11. Hát (Nếu có) 

 

KINH 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 cho Đức Chúa 
Thánh Thần xuống. 

Thưa:  Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

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 lại xuống, an ủi 
dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp Đức Chúa 
Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen. 

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 nghĩa 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. 
 

KINH TIN KÍNH 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.  
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là 
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Chúa chúng tôi.  Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống 
thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô 
Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác xuống 
ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự 
bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống 
phán xét kẻ sống và kẻ chết. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở 
khắp thế này, các Thánh thông công.  Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác 
loài người ngày sau sống lại.  Tôi tin hằng sống vây.  Amen. 
 

LẦN CHUỖI MÂN CÔI 

NĂM SỰ THƯƠNG 

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 bị đánh đòn, ta hãy xin cho được 

chịu khó bằng lòng. 

Thứ ba thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho 

được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng. 

Thứ bốn thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá, ta hãy xin 

cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. 

Thứ năm thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây Thánh 

Giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 

 

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 

đày, kêu đến cùng Bà.  Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn 

Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bàu chúng con, xin ghé mặt thương 

xem chúng con.  Đến sua khỏi đày, xin cho chúng con được thấn Đức 

Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 

Ôi khoan thay! Nhân thay!, Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. 

Amen. 

KINH HÃY NHỚ 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa 
nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu 
chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.  Nhân vì sự ấy, con 
lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức 
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Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con 
là kẻ tội lỗi.  Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, 
một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng.  Amen. 

KINH CẦU CHỊU NẠN 

Xin Chúa thương xót chúng con. (2 lần) 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. (2 lần) 

Xin Chúa thương xót chúng con. (2 lần) 

X:  Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

Đ:  Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 

X:  Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

Thưa:  Thương xót linh hồn Maria. (Những câu sau đều thưa như vậy) 

X:  Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 

X:  Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

1. Chúa Giêsu thương hết người thế. 

2. Chúa Giêsu xuống thế làm người. 

3. Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ. 

4. Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu. 

5. Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn. 

6. Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại. 

7. Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt. 

8. Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.  

9. Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra. 

10. Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ. 

11. Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con 

12. Chúa Giêsu vào vườn Giệt-si-mani mà nguyện cùng Đức Chúa 

Cha. 

13. Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế. 

14. Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. 

15. Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó. 

16. Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình. 

17. Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết. 

18. Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần. 

19. Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc. 

20. Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ. 

21. Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian. 

22. Chúa Giêsu Thầy Cả Giudêu mắng rằng đáng phải chết. 

23. Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn. 

24. Chúa Giêsu quân dữ nộp cho Quan Philatô đối xét. 

25. Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Hêrôđê. 



14 
 

26. Chúa Giêsu Hêrôđê chê rằng dại dột. 

27. Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba. 

28. Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình. 

29. Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu. 

30. Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ. 

31. Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương. 

32. Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đinh vác Thánh Giá. 

33. Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết. 

34. Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá nặng lắm. 

35. Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá. 

36. Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ. 

37. Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình. 

38. Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau. 

39. Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười. 

40. Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đinh cùng. 

41. Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan. 

42. Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ. 

43. Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ. 

44. Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha. 

45. Chúa Giêsu phán rằng:  khát nước. 

46. Chúa Giêsu phán rằng:  đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội cho thiên 

hạ. 

47. Chúa Giêsu rằng:  con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha. 

48. Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra. 

49. Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ. 

50. Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh. 

51. Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm. 

52. Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời. 

53. Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra. 

54. Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá. 

55. Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên. 

56. Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. 

57. Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem năm dấu mình. 

58. Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh. 

59. Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo. 

60. Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời. 

61. Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét. 

X:  Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 

Đ:  Tha tội chúng con. 

X:  Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 
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Đ:  Nghe cho chúng con. 

1. Kẻo gặp sự tai sự dữ. 

Đ:  Chúa Giêsu chữa chúng con. (Những câu sau tiếp tục đáp như trên) 

2. Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu 

3. Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ. 

4. Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho 

X:  Chúng con là kẻ có tội. 

Đ:  Chúa Giêsu tha tội chúng con. 

1. Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn chừa mọi sự dữ. 

Đ:  Cầu Chúa Giêsu nghe cho chúng con. (Những câu sau tiếp tục đáp 

như trên.) 

2. Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự. 

3. Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con. 

4. Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên. 

5. Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh. 

6. Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỷ. 

7. Chúa Giêsu cho linh hồn Maria được phần phúc ở trên trời. 

X:  Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Đ:  Chúa Giêsu tha tội chúng con. 

X:  Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Đ:  Chúa Giêsu nhậm lời chúng con. 

X:  Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Đ:  Chúa Giêsu thương xót chúng con. 

 

LỜI NGUYỆN 

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lậy Đức Chúa Giêsu cực cao cực 

trọng, chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa 

chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, 

nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên.  Thuở xưa khi Đức 

Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác, 

như thương Chúa sinh nên muôn vật.  Phương chi chúng con mà 

chẳng thương Cha Cả thì sao?  Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì 

quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có 

khi dùng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa 

Cha.  Ấy thật bởi tội chúng con.  Cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế 

liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy.  Chúng con hằng kính 

mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu Thánh ở trong lòng chúng con. 

Lạy dấu Thánh chân tả, lạy dấu Thánh chân hữu, lạy dấu Thánh tay tả, 

lạy dấu Thánh tay hữu, lạy dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa 

Giêsu.   Amen. 
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KINH BỞI TRỜI 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi Trời mà xuống thế gian ba mươi ba 

năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được 

rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho 

linh hồn Maria đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện 

tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui 

thật là nước Thiên Đàng.  Vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu 

chết vì chúng con.  Amen. 

 

KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con 

hãy thương nhậm lời con kêu van.  Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.  

Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được?  Bởi vì Chúa con hằng có lòng 

lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa.  Con đã trông cậy Chúa con.  

Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con.  Những kẻ 

làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì 

Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm 

dân Người thay thảy.  Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Maria được 

nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng.  Lạy Chúa con, xin cứu 

lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên.  Amen. 

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: "Bay hãy xin thì 
bay sẽ được". Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương đến 
các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu 
van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa con 
mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy 

được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. AMEN . 
 

KINH LẠY ĐỨC BÀ MARIA LÊN TRỜI 

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria xưa đã lên trời, thì chúng con mừng 

rỡ bội phần vì Người đã được ở cùng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng 

cùng.  Chúng con xin Rất Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con 

đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.  Chúng con xin Đức Chúa 

Trời tha các tội lỗi cho chúng con là tôi tớ Đức Chúa Trời, mà bởi vì 

chúng con chẳng được đẹp lòng Đức Chúa Trời vì các việc chúng con 

quen làm, thì chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cứu lấy chúng con.  

Vì lời Rất Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con.  Vì công nghiệp 

Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.    
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BÀI HÁT 

XIN VÂNG 

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. 

2. 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 phủ đầy 

bóng tối, bẫy chông gai tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin 

Vâng”. 

 

NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI 

ĐK:  Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con.  Dủ tình 

thương xem, vì chúng con phạm đến Người. 

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng đến Người.  Lạy 

Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài. 

2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền.  Chìa 

khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm. 

3. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời.  Lòng 

Chúa đầy khoan dung, hằng thứ tha ngàn lỗi lầm. 

4. Này cõi lòng nhơ uế, tội cả che lấp tâm hồn.  Cầu Chúa Trời khoan 

nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần. 

 

TỪ VỰC SÂU 

ĐK:  Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi!  Từ vực sâu thương 

đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. 

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi.  Nhưng 

Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 

2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin.  Tôi luôn trông 

cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn tôi trông Chúa nào ngơi.  Hơn 

quân canh đợi ánh dương, Ích diên mong đợi Chúa Trời. 

4. Nơi Giavê tràn thánh ân, tràn ơn cứu thoát huyền linh.  Giavê sẽ 

chuộc Ích diên, cứu cho thoát khỏi tội tình. 
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 XIN THƯƠNG CON 

ĐK:  Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết.  Ăn năn kêu 

van, lạy Chúa xin dủ thương.  Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. 

1. Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa.  Chúa ơi, xin xóa 

tội con theo lòng lân tuất vô bờ. 

2. Rửa con nên trinh trong, giữ sạch mọi gian ác.  Cứu con qua ách 

tội khiên, con thành tâm thứ xóa lỗi lầm. 

3. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp.  Chúa luôn công 

chính từ nhân, khi nguời tuyên án nhân loại. 

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi.  Thoát sinh trong 

kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi âu sầu. 

5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính.  Sáng soi 

cho trí lòng con, theo nguồn chân lý muôn đời. 

 

XIN NGÀI THƯƠNG CON 

1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến.  Chúa 

ơi!  Lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van.  Nhưng vì 

đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa.  Chúa ơi, chớ ghi 

trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

ĐK:  Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên 

giới.  Con trông mong nơi Chúa, sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại.  

Đây con tim rướm máu, tấm thân gầy héo, tình con hững hờ.  Con xin 

dâng lên Chúa khúc ân tình này, Người thương con đi. 

2. Người, Người ơi thấu chăng đã bao lần hồn con cay đắng.  Cố 

vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối lưới dây tình oan.  

Nhưng rồi đời đâu dễ chi thêm một lần hồn con oán than.  Chúa ơi, 

chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

3. Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió.  Kiếp 

chim xanh cánh tung trời mây, nơi miền xa tắp sóng vỗ ngoài khơi.  

Nhưng vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa.  Chúa ơi, 

chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

 

LẠY MẸ XIN YÊN ỦI 

Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn.  Mẹ từ bi xin xóa những nỗi u 

buồn.  Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc 

vướng trên con đường. 

1. Ớ, Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa, lời Mẹ hứa khi ở 

trên núi kia.  Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ 

chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 
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2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong, lòng luôn hớn 

hở hát khen Nữ Vương.  Quyết còn sống ngày nào thờ kính con Mẹ 

khoan nhân, và không quyến luyến thú vui thế trần. 

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban 

xuống cho chúng con những ơn.  Ước gì chúng con được hầu sát bên 

cạnh Mẹ liên, từ nay hết lo lắng hết ưu phiền. 

 

KINH HÒA BÌNH 

Lạy Chúa từ nhân!  Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong 

mọi người.  Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.  

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng 

nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.  

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất 

vọng.  Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u 

sầu.  Lạy Chúa, xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi 

an.  Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến 

người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được 

nhận lãnh.  Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.  Vì chính khi 

thứ tha là khi được tha thứ.  Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.  

Ôi, Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con.  Xin thương ban xuống 

những ai lòng đầy thiện chí:  Ơn an bình. 

 

CA TÌNH TRI ÂN 

ĐK:  Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm.  

Trong cánh tay Người hồn con vui sống.  Tình yêu Chúa khoan dung 

bền vững muôn đời. 

1.  Hồn con thao thức bên lòng Chúa.  Chúa là gia nghiệp duy nhất 

đời con.  Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng người tấm 

lòng cậy trông. 

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa.  Chúa la hy vọng nâng đỡ đời 

con.  Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững 

một niềm tin. 

 

TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ 

ĐK:  Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai, 

biết nương nhờ ai?  Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con 

biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai? 

1. Trời đêm vắng sao sương mờ, đường xa thăm thẳm khuất bóng 

quê.  Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó, có ai bạn đường cùng 

đi khỏi lo.  Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng, vực sâu đang gầm dưới lá rung.  
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Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn, đoái thương con cùng Mẹ 

Đấng Chí Tôn. 

2. Mẹ Maria nhân từ, Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm.  Bên tai con 

âu yếm bóng Mẹ khuya sớm, chúng con lo gì, sầu thương vấn vương.  

Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng, Mẹ thương đến hồn rất đáng thương.  Con 

đây là giá máu con Mẹ yêu dấu, vững tin ở Mẹ thương đến con cùng. 

 

NGÀY VỀ 

ĐK:  Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc 

mơ.  Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát.  Ngàn dân 

tung hô, tôi thật vinh phúc. 

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài 

giấc mơ triền miên. 

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng:  Thiên Chúa rất nhân 

từ đã làm biết bao kỳ công. 

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về 

như dòng nước xuôi miền nam. 

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng.  Đi khóc lóc u sầu, 

sẽ về giữa muôn lời ca. 

 

TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH 

1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than.  Niềm 

thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe lời con cái thiết 

tha van nài. 

ĐK:  Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài 

đớn đau.  Mẹ, Mẹ ơi, hãy đoái thương!  Lòng từ bi hãy chiếu soi hết 

mọi linh hồn. 

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ 

thương.  Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung 

nấu đớn đau khôn lường. 

3. Thập giá xưa còn ghi dấu, Mẹ hiến dâng con một mến yêu.  Chuộc 

tội cho gian trần sa đắm, này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh 

hồn. 

 

  


