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TUẦN CỬU NHẬT 
HƢỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 136 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI TRÀ KIỆU 

 
CÙNG MẸ TRÀ KIỆU CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƢỜI ĐƢỢC BÌNH AN 

VÀ CHO CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT 

(Thứ năm, 02.9.2021 – Thứ sáu, 10.9.2021) 
 

     
 

NGÀY THỨ NHẤT (THỨ NĂM, 02.9.2021)  

“ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU” 
 
* Ý Cầu Nguyện: Cầu cho các bệnh nhân và những ngƣời đã qua đời trong 
cơn đại dịch. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ nhất, cùng với Mẹ Maria, “Đức Bà phù hộ các Giáo 
hữu”, chúng ta cầu cho các bệnh nhân và những người đã qua đời trong cơn đại 
dịch. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Vui; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                         Lc 1, 41-47 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy 
lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được 
chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được 
chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” 
 Đó là Lời Chúa. 
 
IV. SUY NIỆM:  
“Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, 

và bà được đầy tràn Thánh Thần”. 
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 Phải chăng khi Mẹ Maria lên tiếng thì ân sủng của Chúa tuôn đổ xuống trên 
gia đình người chị họ? Cũng vậy, phải chăng một khi Mẹ lên tiếng, một khi Mẹ 
can thiệp, một khi Mẹ chuyển cầu, thì ân sủng Thiên Chúa cũng đổ tràn xuống 
trên các con cái của Mẹ, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của đại dịch hiện 
nay?  

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
V. CẦU NGUYỆN:  
 Lạy Mẹ Maria, Đấng Phù Hộ các Giáo hữu, xin thương an ủi, chở che các 
bệnh nhân đang đau đớn vì dịch bệnh. Xin Mẹ cũng ôm vào lòng những Tín hữu 
đã qua đời, để họ được hưởng niềm vui bất tận trên Nước Thiên Đàng. Có Mẹ 
phù trì, thuyền đời chúng con sẽ được về bến bằng an. Amen. 
  
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Đức Bà phù hộ các Giáo hữu – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 
 

NGÀY THỨ HAI (THỨ SÁU, 03.9.2021) 

“ĐỨC MẸ LÀ LẼ CẬY TRÔNG” 
 

* Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình có ngƣời thân đã qua đời vì dịch 
bệnh. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ hai, cùng với Mẹ Maria, “Đức Mẹ là lẽ cậy trông”, chúng 
ta cầu cho các gia đình có người thân đã qua đời vì dịch bệnh. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
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II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Thương; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                      Ga 19, 25-27 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà 
Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và 
môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: 
“Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể 
từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 
 Đó là Lời Chúa. 
 
IV. SUY NIỆM:  
 Trải dài các trang Tin Mừng, cuộc đời Mẹ Maria dường như là nhân vật 
trong một bi kịch. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong gian nan, và thậm chí là 
đau khổ tột cùng khi chứng kiến cái chết của Người Con mình hết lòng thương 
yêu bảo vệ, Mẹ vẫn bừng sáng hy vọng sắc son và lòng trông cậy. Ôi, còn ai 
xứng đáng trở nên mẫu gương của lòng trông cậy hơn Mẹ? 
 Trên cây Thập Giá, Chúa Giê su đã trao phó chúng ta cho Mẹ. “Thưa bà 
đây là con của bà”. Mẹ sẽ là chỗ dựa tinh thần, ủi an và giúp ta kiên trì, Mẹ sẽ là 
người lo cho chúng ta trong gia đình mới.  

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
 

V. CẦU NGUYỆN: 
 Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ là Lẽ Cậy Trông, xin đoái thương âu yếm nhìn đến 
chúng con là con cái của Mẹ. Xin ở cùng chúng con giữa những gian nan thử 
thách, dạy cho chúng con biết đường tin yêu, dù bi thương nhưng không mất 
đường hy vọng. Chính trong đau khổ và khi vượt qua được đau khổ với niềm tin 
yêu tín thác, chúng con sẽ cảm nếm được hết giá trị của hạnh phúc. Amen. 
 
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Đức Mẹ là lẽ cậy trông – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 

 



 6 

NGÀY THỨ BA (THỨ BẢY, 04.9.2021) 

“ĐỨC MẸ NÂNG ĐỠ KẺ KHỐN KHÓ” 
 

* Ý cầu nguyện: Cầu cho tình bác ái và liên đới trong cơn đại dịch. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ ba, cùng với Mẹ Maria, “Đức Mẹ nâng đỡ kẻ khốn khó”, 
chúng ta cầu cho tình bác ái và liên đới trong cơn đại dịch. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Vui; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                         Lc 1, 39-45 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
  Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi 
tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét 
vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy 
tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi 
người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi 
được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng 
em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã 
tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” 
 Đó là Lời Chúa. 
 
IV. SUY NIỆM: 
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc 

Giu-đa”. 
 Mẹ đi ngay, không một chút đắn đo hay do dự, dù là hiểm nguy bất trắc, dù 
là nhọc mệt bôn ba, dù là Mẹ cũng đang cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Phải 
chăng ở đâu cần giúp đỡ, nơi đó luôn có Mẹ bước tới? Và Mẹ thậm chí còn “vội 
vã lên đường” trước cả khi được yêu cầu! 
 Trong Mẹ luôn có một tình yêu thao thức, thôi thúc và bùng cháy, khiến Mẹ 
không thể nào ngồi yên, không thể nào chờ đợi, không thể nào nghỉ ngơi, không 
thể nào suy nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài chăm lo cho các nhu cầu của tha 
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nhân. Mẹ luôn đặt người khác trên bản thân mình, nên ai gặp khó khăn, Mẹ đều 
muốn và luôn vội vã đến cùng họ trước nhất. 
 Chúng ta đang lâm cảnh khốn khó ư, hãy chạy đến với Mẹ, như lời thánh 
Giáo Hoàng Piô X nói: “Không có con đường nào an toàn và dễ dàng hơn là Đức 
Mẹ liên kết mọi người với Đức Kitô”. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được làm con cái 
của Mẹ! 

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát) 
 

V. CẦU NGUYỆN:  
 Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm ơn Mẹ, bởi Mẹ luôn đi bước trước, đến thăm 
và mang Chúa Giêsu đến cho chúng con. Xin dạy chúng con noi gương Mẹ, để 
trong các nhu cầu của mình, chúng con biết nhớ đến những thiếu thốn của người 
khác trước. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, ban ơn giúp chúng con có thêm sáng 
kiến, lòng can đảm để biến những tư tưởng thành hành động, làm những gì có 
thể nhằm giảm thiểu những khó khăn của các anh chị em xung quanh. 
 Lạy Mẹ là Đấng nâng đỡ kẻ khốn khó, xin ấp ủ chúng con dưới tà áo Mẹ và 
dẫn đưa chúng con về quê Trời hằng mong. Amen. 
 
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Đức Bà an ủi kẻ khốn khó – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 

 
NGÀY THỨ TƢ (CHÚA NHẬT, 05.9.2021) 

“ĐỨC MẸ CHỈ BẢO ĐÀNG LÀNH” 
 
* Ý cầu nguyện: Cầu cho các y bác sĩ và các tình nguyện viên đƣợc ơn 
mạnh khoẻ, niềm vui nội tâm để tiếp tục quảng đại, dấn thân phục vụ các 
bệnh nhân. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 



 8 

 Hôm nay, ngày thứ tư, cùng với Mẹ Maria, “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành”, 
chúng ta cầu cho các y, bác sĩ và các tình nguyện viên được ơn mạnh khoẻ, niềm 
vui nội tâm để tiếp tục quảng đại, dấn thân phục vụ các bệnh nhân. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Mừng; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                          Ga 2, 3-10 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi” 
Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa 
đến”. Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm 
theo”. 
 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-
thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 
Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng”. 
Rồi Người nói với họ: “Bây giờ, các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền 
đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không 
biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 
và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu 
xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. 
 Đó là Lời Chúa. 
 
IV. SUY NIỆM:  

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” 
 Đức Maria, Đấng Phù Hộ các Giáo hữu, nhất là khi con cái Mẹ rơi vào cảnh 
gian nan, khủng hoảng. Mẹ phù hộ bằng cách “chỉ bảo đàng lành” cho con cái 
Mẹ, tỏ cho biết cách thế tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa, được cứu giúp và lãnh 
nhận các ơn ích. Mẹ nhắn nhủ phải cầu nguyện với Chúa trong mọi cơn gian nan 
khốn khó. Mẹ chỉ bảo rằng cứ vâng nghe Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngay cả 
trong đêm tối đức tin.  

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
 
V. CẦU NGUYỆN: 
 Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, cho 
các y bác sĩ và các tình nguyện viên được ơn mạnh khoẻ, niềm vui nội tâm để 
tiếp tục quảng đại, dấn thân phục vụ các bệnh nhân. 
 Mẹ tựa ngọn hải đăng dẫn đường, chỉ lối đưa chiếc thuyền cuộc đời chúng 
con, đang ở giữa đêm đen biển khơi, đầy sóng gió gian nan, được cập bến yên 
hàn. Xin Mẹ giúp cho chúng con, biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh và 
vâng theo lời Mẹ dặn: “Chúa bảo gì, các con cứ việc làm theo”. Amen. 
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VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII. KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 
 

NGÀY THỨ NĂM (THỨ HAI, 06.9.2021) 

“ĐỨC BÀ NÂNG ĐỠ DI DÂN” 
 

* Ý cầu nguyện: Cầu cho ngƣời lao động xa quê. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ năm, cùng với Mẹ Maria, “Đức Bà nâng đỡ di dân”, 
chúng ta cầu cho người lao động xa quê. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Vui; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                             Lc 2, 1-7 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp 
cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm 
tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông 
Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền 
Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với 
người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang 
ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, 
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lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ 
trong nhà trọ. 
 Đó là Lời Chúa. 
 
IV. SUY NIỆM: 
“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” 
 Ngay từ khi cất lời “xin vâng”, Đức Maria, dù hạ sinh Đấng Cứu Thế nhưng 
vẫn phải chịu cảnh thiếu thốn, túng quẫn trăm bề, bị từ chối bởi cái nghèo, phải 
lánh nạn nơi đất khách, theo chân Con của Mẹ đến mọi miền. Nỗi niềm của người 
khách lạ, những lắng lo ưu phiền, những vất vả gian truân, cay đắng ngọt bùi, còn 
ai có thể thấu cảm cho bằng cung lòng Mẹ? Bởi vậy, sao Mẹ có thể không hiểu, 
không thấu và không xót thương cho những nỗi gian nan, khốn khó của chúng ta 
cho được? Mẹ đã nhận lời trối chúng ta cho Mẹ của Chúa Giêsu, sao Mẹ có thể 
không chăm sóc chúng ta cho được? 
 Mẹ yêu chúng ta không chỉ bằng tình yêu của một người mẹ, mà còn bằng 
con tim của Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy năng chạy đến cùng Mẹ, nương ẩn nơi 
trái tim của Mẹ. 

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
 

V. CẦU NGUYỆN:  
 Lạy Mẹ Maria, Đấng nâng đỡ người di dân, xin lắng nghe lời chúng con cầu 
nguyện cho những người lao động xa quê, để họ nhận được những quan tâm, trợ 
giúp cần thiết trong giai đoạn khó khăn này. 
 Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất! xin đoái thương nhìn đến chúng con là các 
con cái của Mẹ đang còn lữ thứ nơi trần gian. Trong cơn đại dịch, chúng con nài 
xin Mẹ tiếp tục tỏ ra là Mẹ của chúng con mà thương che chở, bảo ban và chỉ dạy 
chúng con cho đến ngày được sum họp vui vầy cùng Mẹ chúc tụng Chúa trên 
Nước Thiên Đàng. Amen. 
 
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Đức Bà phù hộ các Giáo hữu – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 
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NGÀY THỨ SÁU (THỨ BA, 07.9.2021) 

“ĐỨC BÀ YÊN ỦI KẺ ÂU LO” 
 

* Ý cầu nguyện: Cầu cho ngƣời nghèo, ngƣời vô gia cƣ và neo đơn. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ sáu, cùng với Mẹ Maria, “Đức Bà yên ủi kẻ âu lo”, chúng 
ta cầu cho người nghèo, người vô gia cư và neo đơn. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Thương; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                         Lc 2, 33-35 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 
Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: 
“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã 
xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như 
vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm 
sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. 
 Đó là Lời Chúa. 
  
IV. SUY NIỆM: 

“Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. 
 Đời Mẹ chịu nhiều cảnh đau khổ, như lưỡi gươm đâm thâu … nhưng với 
một niềm tín thác vào Thiên Chúa, Mẹ đón nhận tất cả, dù là niềm vui, âu lo hay 
đau đớn, và Mẹ thực thi điều Chúa muốn bằng tất cả tình yêu của mình. Như khi 
thưa “xin vâng” cùng sứ thần, như khi sinh con nơi máng cỏ, như khi bồng bế con 
trốn sang Ai Cập, như khi đón nhận lời tiên tri của Simêon, như khi lạc con ở Đền 
Thờ, như khi gặp con trên đường đồi Can-vê, như khi ôm xác con trong lòng... 
 Trong mọi sự sầu bi, Mẹ chia sẻ tận cùng nỗi đau khổ của con người, và Mẹ 
vẫn cậy trông vào Chúa, và nâng đỡ các môn đệ, chờ ngày các ông trở lại, mạnh 
mẽ hơn với niềm tin của mình. Mẹ cầu nguyện với các ông và chờ ngày Chúa 
Thánh Thần hiện xuống.Mẹ trở nên nguồn an ủi các môn đệ, và Mẹ cũng là 
nguồn an ủi chúng ta, những kẻ lâm cảnh khốn cùng. 
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 Mỗi người chúng ta hãy đến cùng Mẹ, chia sẻ với Mẹ, và để Mẹ an ủi chúng 
ta. Mẹ hiểu, đồng cảm và sẽ nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hãy đến với 
Mẹ, Mẹ nguồn an ủi chúng ta.  

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
 

V. CẦU NGUYỆN:  
 Lạy Mẹ Maria, Đấng yên ủi kẻ âu lo, giữa những nghịch cảnh cuộc đời, đặc 
biệt là cơn đại dịch Covid – 19 khủng khiếp này, xin dạy chúng con một lòng tín 
thác vào Chúa như Mẹ. Xin bênh đỡ chúng con khỏi những bối rối âu lo, nhưng 
chỉ một lòng lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại bằng tất cả tình yêu. Amen. 
 
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Đức Bà yên ủi kẻ âu lo – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 
 

NGÀY THỨ BẢY (THỨ TƢ, 08.9.2021) 

“ĐỨC BÀ LÀ ĐẤNG SỐT MẾN LẠ LÙNG” 
 

* Ý Cầu Nguyện: Cầu cho các Ki-tô hữu thêm lòng sốt mến, để trung thành 
và lớn lên trong đời sống đức tin. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ bảy, cùng với Mẹ Maria, “Đức Bà là Đấng sốt mến lạ 
lùng”, chúng ta cầu cho các Ki-tô hữu thêm lòng sốt mến, để trung thành và lớn 
lên trong đời sống đức tin. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
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 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Mừng; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                        Cv 1, 12-14 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ 
  Bấy giờ, các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần 
Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. Trở về nhà, các 
ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, 
An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, 
Si-môn thuộc nhóm Quá Khích và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều 
đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà 
Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su và với anh em của Đức Giê-su. 
 Đó là Lời Chúa. 
 
IV. SUY NIỆM: 
 Từ lòng yêu mến Thiên Chúa, Mẹ cũng thương các môn đệ của Chúa, 
những người bơ vơ sau khi Chúa chịu nạn, chịu chết. Mẹ Maria luôn ở cùng các 
ông, sốt mến cầu nguyện với các ông, để chờ ngày Chúa Thánh Thần hiện 
xuống. 
 Trong khó khăn gian truân, chúng ta hãy đến cùng Mẹ, và với Mẹ, chúng ta 
hãy chuyên cần cầu nguyện, với lòng sốt mến, Chúa sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên 
cuộc đời chúng ta. Như thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi chơ Tín hữu Rôma: “Mọi 
sự xảy ra đều đem lại lợi ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8, 28),  chúng ta 
hãy cùng với Mẹ Maria, yêu mến Chúa hăng say, và mọi sự sẽ nên tốt lành. 

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
V. CẦU NGUYỆN:  
 Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất yêu dấu, xin khơi lên 
trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa, để trong mỗi ngày sống, dù là 
công việc bổn phận, dù là các việc thiêng liêng tựa những điệp khúc lặp đi lặp lại, 
chúng con luôn khám phá ra những điều mới mẻ, vì Ngài là vẻ đẹp của mỗi ngày 
mỗi mới. 
 Lạy Mẹ Maria là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi sự 
dữ. Xin Mẹ chỉ dạy và bênh đỡ chúng con chiến đấu trong cầu nguyện và bằng 
cầu nguyện. Xin cho mỗi bước đi của chúng con luôn có Mẹ dìu dắt, để đời sống 
đức tin của chúng con được lớn lên từng ngày, bất kể hoàn cảnh dịch bệnh ngăn 
cách như hiện nay. Amen. 
 
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
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 - Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 
 

NGÀY THỨ TÁM (THỨ NĂM, 09.9.2021) 

“NỮ VƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH” 
 

* Ý cầu nguyện: Cầu cho các thành viên trong gia đình quý trọng các mối 
tƣơng quan và biết cách làm tƣơi mới lại các mối tƣơng quan đó trong gia 
đình. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ tám, cùng với Mẹ Maria, “Nữ Vương các gia đình”, 
chúng ta cầu cho các thành viên trong gia đình quý trọng các mối tương quan và 
biết cách làm tươi mới lại các mối tương quan đó trong gia đình. 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Vui; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                         Lc 2, 48-52 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
  Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao 
con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực 
lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có 
bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. 
 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng 
phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 
Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối 
với Thiên Chúa và người ta. 
 Đó là Lời Chúa. 
 
IV. SUY NIỆM: 

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”. 
 Trước những gì xảy ra, Mẹ Maria đều “ghi nhớ trong lòng”. Mẹ không vội 
nóng giận, không gắt gỏng, nhưng chỉ một lòng “ghi nhớ” và “suy đi nghĩ lại trong 
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lòng”. Như khi tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh, dù âu lo mệt mỏi, Mẹ vẫn 
chỉ nhẹ nhàng và sẵn sàng lắng nghe. Trước những câu trả lời của Con, dù 
không hiểu, nhưng Mẹ không quát nạt, không bác bỏ… Trước hoàn cảnh nghèo 
nàn, Mẹ không than van. Trước uất ức hiểu lầm, Mẹ không biện minh… Trước 
những lời ca ngợi, Mẹ khiêm tốn, chứ không vênh vang tự hào. Mẹ biết cách tạo 
dựng một gia đình ấm cúng thánh thiện. Cách sống của Mẹ nêu gương sáng về 
đức mến mà thánh Phao-lô diễn tả: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không 
ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm 
tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, 
nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy 
vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7). 
 Trong bối cảnh hiện đại, và đặc biệt là trong cơn dịch bệnh hiện nay, chúng 
ta hãy nhìn vào mẫu gương của Mẹ Maria, mà học biết cách ứng xử trong gia 
đình mình, theo đức mến. Xin Chúa và Mẹ trợ giúp ban ơn, để chúng ta có thể 
hàn gắn, chữa lành và làm tươi mới lại các mối tương quan trong gia đình mình. 

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
 

V. CẦU NGUYỆN: 
 Lạy Thánh Gia Na-da-rét, là gương mẫu của đời sống thánh thiện, công 
bình và yêu thương. Xin cho các gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân 
đức trong hiền hoà, phục vụ và cầu nguyện. Xin cho chúng con xây dựng gia đình 
thành mối an ủi cho cuộc đời đầy thử thách. Xin cho chúng con biết làm cho mọi 
người trong gia đình đều được thăng tiến để góp phần vào việc phát triển xã hội 
và cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội. 
 Xin Ba Đấng luôn hiện diện trong gia đình chúng con, khi vui cũng như lúc 
buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi lo âu cũng như lúc hy vọng, khi 
sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời, để khi trải qua mọi thăng trầm của cuộc 
sống, chúng con luôn luôn chúc tụng Chúa cho đến ngày được sum họp với Ba 
Đấng trong Nước Trời. Amen. 
  
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Nữ Vương các gia đình – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 
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NGÀY THỨ CHÍN (THỨ SÁU, 10.9.2021) 

“NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN” 
 

* Ý cầu nguyện: Cầu cho thế giới đƣợc bình an vƣợt qua cơn dịch bệnh, 
thiên tai và nhân tai. 
 
* HDV: Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước hiểm nguy 
bách hại (10-11.9.1885 – 10-11.9.2021), và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất nguy hiểm tại nhiều nơi, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng nhau 
cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu, để cùng Mẹ cầu 
nguyện cho mọi người được bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
 Hôm nay, ngày thứ chín, cùng với Mẹ Maria, “Nữ Vương ban sự bình an”, 
chúng ta cầu cho thế giới được bình an vượt qua cơn dịch bệnh, thiên tai và nhân 
tai. 
 
I. KINH KHAI MẠC: Dấu Thánh Giá đơn + (Hát) Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh 
Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu Thánh Giá kép. 
 
II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  
 - Kinh Tin Kính; 
 - Lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Thương; 
 - Kinh Lạy Nữ Vương. 
 
III. LỜI CHÚA:                                                                                      Ga 19, 25-27 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà 
Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và 
môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: 
“Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh” Kể 
từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 
 
IV. SUY NIỆM: 
 Khung cảnh Núi Sọ là khung cảnh của một gia đình quây quần bên Thánh 
Giá Chúa. Cha Timothy Radcliffe, O.P., đã thấy ý nghĩa thiêng liêng về gia đình 
trong bối cảnh này: “Chúng ta, những Kitô hữu, cần phải nhận ra rằng, gia đình 
của chúng ta được sinh ra ở dưới chân Thánh Giá và không có ai bị loại bỏ cả. 
Chúng ta là anh chị em của nhau … Trong Chúa Kitô, chúng ta thực sự là những 
người có họ máu mủ với nhau. Chúng ta chia sẻ cùng một dòng máu, dòng Máu 
của Thánh Giá. Chúng ta chỉ có thể xưng hô với nhau là anh em và là chị em”. 
 Trong cơn đại dịch Covid-19 lần này, nhiều gia đình phải ly tán, những 
người thân phải đi cách ly hoặc chữa trị tại các bệnh viện dã chiến. Khi đi thì chào 
nhau và hẹn ngày gặp lại trong mái ấm gia đình, thế nhưng lúc về, có khi gặp lại 
nhau trong hũ tro cốt. Thương thay! Rồi những gia đình khác cũng phải lao đao 
vất vả vì miếng cơm manh áo hằng ngày, do mất việc, do không đi làm… Chúng 
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ta cũng đọc các tin tức trên báo chí, truyền hình về các nạn nhân tử vong do động 
đất ở Haiti, do khủng bố, chiến loạn và chạy nạn ở Afghanistan… 
 Trong tình cảnh bi thương như thế, chúng ta có nhận ra cả gia đình của 
mình và cả những anh chị em khác cũng đang cùng đứng dưới chân Thánh Giá 
Chúa không? Tất cả chúng ta thực sự đang cùng chung một dòng Máu chảy ra từ 
Thánh Giá Chúa, và nơi đó, chúng ta có được sự hiện diện đầy tình mẫu tử của 
Đức Trinh Nữ Maria. 
 Hôm nay, ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật, chúng ta hãy chạy đến với 
Mẹ, tha thiết khẩn nài Mẹ hơn nữa. Với thiên chức làm mẹ, không phụ nữ nào từ 
chối người con của mình đang rơi vào những cơn gian nan, bệnh hoạn và đau 
đớn. Cũng vậy, Mẹ Maria sẽ không bao giờ chê bỏ lời cầu xin của chúng ta. 

(Thinh lặng, tâm sự cùng Chúa trong giây lát). 
  
V. CẦU NGUYỆN:  
 Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ của chúng con! Mẹ đã trải 
qua nhiều thử thách và tâm hồn Mẹ đã chịu lưỡi gươm đâm thâu, xin ban cho 
chúng con ơn hiểu biết ý nghĩa của các cuộc thử thách mà chúng con, nhân loại 
và Giáo Hội đang trải qua. Xin đừng để chúng con ngã quỵ trước cơn thử thách 
lớn lao, nhưng xin giúp chúng con kiên nhẫn và vượt thắng tất cả, để chúng con 
có thể chia sẻ một cách có ý thức với các thử thách của các anh chị em, của Giáo 
Hội và của nhân loại vào thời điểm quan trọng này của lịch sử thế giới. 
 Lạy Nữ Vương Ban Sự Bình An, xin gìn giữ, che chở chúng con và toàn thế 
giới được bình an vượt qua cơn dịch bệnh và các mối tai ương từ thiên nhiên 
cũng như bởi lòng vị kỉ của một số ít người. Amen. 
 
VI. KINH NGUYỆN: 
1. Kinh rước lễ thiêng liêng. 
2. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. 
3. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu. 
 
VII: KẾT THÚC: 
1. Phép lành (nếu có Đức Giám mục hoặc Linh mục hiện diện, thì các ngài sẽ ban 
phép lành cho cộng đoàn). 
2. Kinh cám ơn + Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy. 
 - Nữ Vương ban sự bình an – Cầu cho chúng con. 
3. Kinh chúc lành: (Khi không có Đức Giám mục hoặc Linh mục) 
4. Dấu Thánh Giá kép. 
5. Hát: “Lạy Mẹ Trà Kiệu Mến Yêu”. 
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MỘT SỐ KINH NGUYỆN: 

 

1. DẤU THÁNH GIÁ (ĐƠN):  
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen. 
 

2. 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. 

- 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 rầy 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 vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. 
Amen. 

 
3. KINH TIN: 

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. 
Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm 
người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều 
Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật 
vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. 
 
4. KINH CẬY: 

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì 
Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên 
Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép 
tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 
 
5. KINH KÍNH MẾN: 

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là 
Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như 
mình con vậy. Amen. 

 
6. KINH SẤP MÌNH: 

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp 
mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. 
Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. 
Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen 
Chúa. 

 
7. KINH VÌ DẤU (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. Amen. 

http://www.tinmung.net/kinhhanghngay/Kinhdoc.htm#Kinh_X%C3%A9t_M%C3%ACnh
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8. 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 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 đanh 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 vậy. Amen. 

 
9. KINH LẠY CHA: 

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. 

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. Amen. 

 
10. KINH KÍNH MỪNG: 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ 
hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và 
trong giờ lâm tử. Amen. 

 
11. KINH SÁNG DANH: 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. 

Amen. 
 
12. LẦN CHUỖI MÂN CÔI:  

MẦU NHIỆM VUI:  
 

+ Thứ Nhất thì ng m: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho 
được ở khiêm nhường. 
+ Thứ Hai thì ng m: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng 
yêu người. 
+ Thứ Ba thì ng m: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho 
được lòng khó kh n. 
+ Thứ Bốn thì ng m: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy 
xin cho được vâng lời chịu lụy. 
+ Thứ Năm thì ng m: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta 
hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 
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MẦU NHIỆM THƢƠNG:  
 

*Thứ Nhất thì ng m: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho 
được  n n n tội nên. 
* Thứ Hai thì ng m: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm 
mình chịu khó bằng lòng. 
* Thứ Ba thì ng m: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu 
mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 
* Thứ Bốn thì ng m: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được 
vác Thánh Giá theo chân Chúa. 
* Thứ Năm thì ng m: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin 
cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 
 

MẦU NHIỆM MỪNG: 
 

* Thứ Nhất thì g m: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật 
về phần linh hồn. 
* Thứ Hai thì g m: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ 
những sự trên trời. 
* Thứ Ba thì g m: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng 
đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 
* Thứ Bốn thì g m: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành 
trong tay Đức Mẹ. 
* Thứ Năm thì g m: 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. 
 
13. KINH LẠY N  VƢƠNG 

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 khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là 
Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, 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. 

 
14. KINH RƢỚC LỄ THIÊNG LIÊNG: 

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng 
con trong phép Thánh Thể, nên lòng con khát khao, ước ao rước Chúa ngự vào 
lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật Mình Máu Thánh Chúa, thì 
ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa xin hãy ngự 
vào lòng con. 
 
15. LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH: 
 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng/ chúng con đang họp nhau cầu nguyện,/ 
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.  
 Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót/ xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn 
con Cha trên khắp thế giới,/ đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành./ 
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Xin củng cố đức tin của chúng con,/ cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình 
yêu quan phòng của Cha. 
 Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,/ là vị lương y đầy quyền năng và 
lòng thương xót,/ xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,/ và an ủi 
các gia đình đang gặp khó khăn thử thách./ Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu 
nguyện,/ được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,/ xin giảm bớt gánh nặng khổ 
đau,/ và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ 
chúng con. 
 Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,/ xin soi sáng các vị hữu 
trách và những người có khả năng,/ giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị 
dịch bệnh,/ xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế/ sức mạnh của tình thương 
và lòng nhiệt thành quảng đại,/ luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 
 Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,/ những lời khẩn 
nguyện trong cơn đại nạn,/ nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,/ xin Chúa nhận lời chúng 
con. Amen. 

 
16. 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 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. 
 
17. KINH CÁM ƠN: 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, 
chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng 
hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc 
tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa 
Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, 
ngày hôm nay, được mọi sự lành; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội 
chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế 
nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như 
vậy. Amen. 
 
18. KINH TRÔNG CẬY: 

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời 
chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh 
sáng láng. 

- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
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19. CÁC CÂU LẠY: 
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu - Thương xót chúng con. 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria  - Cầu cho chúng 

con. 
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh - 

Cầu cho chúng con. 
Đức Mẹ (Bà) ………. (Theo chủ đề từng ngày)  - Cầu cho chúng con. 
Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam - Cầu cho chúng con. 
Chân Phước Anrê Phú Yên - Cầu cho chúng con. 
 

20. KINH CHÚC LÀNH: 
-  ƣớng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin 
Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta đến 
cuộc sống muôn đời. 
- Đáp: Amen. 
 
21. HÁT:                                       “LẠY MẸ TRÀ KIỆU” 
 
 ĐK. Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu. Đoàn chúng con tha thiết nguyện cầu. Cầu 
xin Mẹ đoái thương. Cho Giáo hội Việt Nam mãi trung trinh với tình Mẹ yêu. 
 1. Đã bao lần Mẹ đã hiện ra trên mảnh đất Trà Kiệu đoàn con. Mẹ cứu nguy 
che chở hộ phù. Ơn của Mẹ làm sao con quên. 
 2. Nhớ năm nào Mẹ đã hiện ra. Tay từ ái hộ phù đoàn con. Ngọn Bửu Châu 
ghi sâu tình Mẹ. Ơn của Mẹ làm sao con quên. 
 

------------------------------------------------------------------- 
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