ĐÀNG
Đ
T
THÁNH G
GIÁ VỚII MẸ MA
ARIA
KỶ NIỆ
ỆM 100 N
NĂM MẸ
Ẹ HIỆN R
RA Ở
FA
ATIMA
Lờ
ời nguyện mở đầu:
Lạạy Mẹ Maaria, chúngg con muốốn cùng M
Mẹ đi lại
ch
hặng Đàng Thánh Giáá của Chúa Giêsu m
mà Mẹ đã
đi qua. Mẹ đđã hiện diệện và chứnng kiến sốống động
nh
hững đau kkhổ mà Chhúa Giêsuu Con Mẹ đã phải
ch
hịu vì tội lỗỗi của chúúng con. Ô
Ôi còn nỗi đau nào
hơ
ơn nỗi đauu người m
mẹ nhìn conn ra pháp trường!
Biếtt bao nhiêu
u nước mắắt đau xót của
c Mẹ đãã đổ xuốngg con đườnng thương kkhó của C
Chúa. Mẹ
đã đđi trọn Đàn
ng Thánh Giá
G của Ch
húa từ đầu
u đến cuối để hiệp thhông và chiia sẻ nổi kkhốn khó
của Chúa. Xin
n Mẹ giúp
p chúng co
on có đượ
ợc đôi chânn, trái tim của Mẹ đđể chúng ccon cảm
nghiệm được tình
t
yêu vàà lòng thươ
ơng xót củaa Chúa dànnh cho chúúng con. A
Amen.
T
NHẤ
ẤT
NƠI THỨ
CHÚA
A GIÊSU BỊ QUAN
N PHILAT
TÔ KẾT Á
ÁN TỬ HÌÌNH
Xướng
g (quỳ): Ch
húng con tthờ lạy và nngợi khen Chúa Kitôô.
Đáp: Vì
V Chúa đã
đ dùng Thhánh Giá C
Chúa mà cchuộc tội ccho thiên
hạ.
Suy niệm:
n
Mẹ đứng
đ
giữaa đám đôngg chen lấnn, xô đẩy vvà la hét
kết án
n Con Mẹ. Họ
H la to vớ
ới lòng căm
m phẫn, hậận thù: "Đóóng đinh
nó đi!" "Đóng đinh
đ
nó đi!". Nhìn thhấy Con M
Mẹ trên phháp đình
bầm tíím da thịt, mặt bê bếết máu thì nước mắt Mẹ tuôn ttrào. Mẹ
lấy kh
hăn lau nướ
ớc mắt để nnhìn rõ Coon Mẹ. Phiilatô dẫn B
Baraba ra
và hỏii dân chún
ng: Các nggươi muốnn ta tha chho ai, Barraba hay
Giêsu?? Mẹ giơ tay muốn laa to: Tha G
Giêsu, như
ưng đám đôông nhao
lên: Tha Barab
ba. Mẹ hiểểu điều ấy phải xảy ra
r như vậyy nên Mẹ tthinh lặng vâng theo thánh ý
Chúúa Cha.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu!
- M
Mỗi lần ch
húng con vu
u khống, kết
k án ngườ
ời khác là ccon la to: ""Đóng đinhh nó đi!"
- M
Mỗi lần ch
húng con ng
guyền rủa,, chúc dữ người
n
khácc là con đư
ưa tay lên ccao: "Đóngg đinh nó
đđi!"
- M
Mỗi lần ch
húng con nó
ói xấu, dèm
m pha, đổ lỗi cho ngư
ười khác làà con chỉ ttay: "Đóngg đinh nó
đđi!"
Xinn cho chún
ng con đừn
ng kết án đểể khỏi bị Chúa
C
kết ánn, đừng xéét xử để khhỏi bị Chúaa xét xử,
như
ưng hãy lấy
y tình yêu mà
m xóa bỏ hận thù. Ame
A n.
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Hátt: Mẹ Khi đứng bên Thánh Giiá thảm th
hương, thấyy Con treo trên thậpp giá đau llòng, hai
hàngg nước mắắt tuôn ròng
g ròng.
NƠI THỨ
T
HAI
CHÚA
A GIÊSU VÁC THÁ
ÁNH GIÁ
Á
Xướng
g (quỳ): Ch
húng con tthờ lạy và nngợi khen Chúa Kitôô.
Đáp: Vì
V Chúa đã
đ dùng Thhánh Giá C
Chúa mà cchuộc tội ccho thiên
hạ.
Suy niệm:
n
Đánh
h đập Chúaa Giêsu chhán, quân llính kiêng cây thật
giá đặặt lên vai Chúa
C
Giêsuu. Chúa Giêêsu không từ chối, Người ôm
đón nh
hận nó như
ư là một sứ
ứ mệnh đượ
ợc trao bann. Ngài vácc lên vai
và bắtt đầu bước đi. Sức nặặng của câyy thánh giáá đè trên vaai, khiến
Chúa chao đảo. Quân línhh quát mắnng, chửi rủủa, truyền llệnh cho
Chúa bước đi. Mẹ
M Maria muốn vượ
ợt rào cản chạy tới nâng đỡ
thánh giá cho Ch
húa, nhưngg Mẹ hiểu điều ấy phhải xảy ra nnhư vậy,
Mẹ đau đớn
n lặng lẽ bước theo.
và M
Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Ch
húng con cũ
ũng đang vvác thập giiá theo Chúúa, khi chúúng con:
- T
Thi hành trrách nhiệm
m, bổn phận
n trong giaa đình và cộộng đoàn.
- V
Vâng lời ch
ha mẹ, cácc bậc bề trêên.
- N
Nhường nh
hịn, chịu đự
ựng, sống với
v cá tính
h khác biệt của ngườii khác.
- C
Chiến đấu với bệnh tật, đau khổ
ổ.
Xin cho chúng
g con cam lòng đón nhận
n
những thập giá xảy đến trrong cuộc đđời, và giúúp chúng
ồng ân củaa thập giá, để chúng con
c trung tthành vác thập giá thheo Chúa ccho trọn.
con nhận ra hồ
Amen.
Hátt: Lòng Th
hân Mẫu như
n gươm sắc thâu qua,
q
khóc tthương khổổ đau cùngg Chúa thiiên đàng
như
ư lời ngôn sứ
s xưa rõ ràng.
r
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HỨ BA
NƠI TH
CHÚA GIÊSU
G
NG
GÃ XUỐN
NG ĐẤT L
LẦN THỨ
Ứ NHẤT
Hát: Mẹ thương Con một Thhiên Chúa chí nhân, đã cưu m
mang xưa
vinh phú
úc vô ngần,, nay Ngườ
ời đau khổ hơn ngàn lần.
Xướng (q
quỳ): Chún
ng con thờ
ờ lạy và ngợ
ợi khen Chhúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa
C
đã dù
ùng Thánhh Giá Chúaa mà chuộcc tội cho thhiên hạ.
Suy niệm
m: Quân lính
l
thúc ggiục Chúa bước đi bbước đi chho nhanh
với nhữn
ng trận roi đòn và tiếnng la hét nnguyền rủaa. Một tên lính đưa
chân đạp
p vào cây thánh giáá, Chúa G
Giêsu chao đảo chúi về phía
trước và ngã xuống
g đất. Bụi đất bay tuung tóe, cóó hạt bám vào mồ
hôi máu của Chúa,
C
khiếến thân xácc Chúa nhơ nhuốc. Q
Quân dữ xxúm lại kéoo Chúa dậậy và bắt
tiếp tục bước đi. Mẹ Maaria đau têê tái trong lòng, tay cchân Mẹ rrụng rời. M
Mẹ cố chốnng đỡ để
khỏi ngã xuốn
ng đất.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu!
- M
Mỗi lần ch
húng con vấấp ngã, xin
n cho chúng con biết đứng lên.
- M
Mỗi lần ch
húng con đii lạc, xin ch
ho chúng con
c biết quuay trở về.
- M
Mỗi lần ch
húng con lỗ
ỗi phạm, xiin cho chún
ng con biếtt nhận lỗi.
- M
Mỗi lần ch
húng con xư
ưng tội, xin
n cho chún
ng con biếtt ăn năn.
Như
ư Chúa kiêên nhẫn, th
ha thứ cho
o những lần
n chúng coon vấp nggã, xin choo chúng coon không
nhạoo cười, kh
hinh khi trư
ước sự sa ngã
n của ng
gười khác, không nóng giận trư
ước nhữngg lầm lỗi
của họ. Amen.
NƠI
N THỨ BỐN
CHÚA
C
GIÊ
ÊSU GẶP
P ĐỨC MẸ
Ẹ
Xướng
X
(quỳ
ỳ): Chúng con thờ lạyy và ngợi kkhen Chúaa Kitô.
Đáp:
Đ Vì Ch
húa đã dùng
g Thánh G
Giá Chúa m
mà chuộc tộội cho thiênn hạ.
Suy
S niệm: Mẹ tách raa khỏi đám
m đông tiếnn lên phía trước. Mẹ cố gắng
gọi
g Người nhưng
n
tiến
ng của Mẹẹ quá yếu ớ
ớt không tthế lấn án tiếng ồn
ào của đám
m đông. Nh
hư có một sự linh cảm
m đặt biệtt của tình M
Mẹ Con,
Chúa
C
Giêsu
u dừng lại quay lại pphía sau. B
Bốn mắt M
Mẹ Con nhhìn nhau
chan hòa trrong nước mắt. Khôông gian nhhư đứng lại, và trái đất như
dừng
d
quay. Chúa Giêêsu gật đầuu như muốốn cám ơnn tình yêu của Mẹ
h. Quấn lín
nh tiến lại ngăn cản,, Mẹ thì từ
ừ từ cúi đầuu lùi lại phhía sau vì Mẹ hiểu
dànhh cho mình
điềuu ấy phải xảy
x ra như vậy.
v
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Cầu
u nguyện: Lạy Chúaa Giêsu! Xin cho chú
úng con khhông ngoảnnh mặt làm
m ngơ trướ
ớc những
nỗi sầu khổ củ
ủa tha nhân
n. Xin cho chúng con
n tấm lòngg đầy ắp yêêu thương nnhư Mẹ, đểể biết an
ủi, nnâng đỡ nh
hững đau khổ
k của anh
h chị em ch
húng con. A
Amen.
Hátt: Nào ai chẳng cùng
g than khócc thảm thư
ương, với M
Maria, Mẹ Chúa Thiêên Đàng, trrong giờ
Conn Chúa man
ng tội trần..
NƠI TH
HỨ NĂM
ÔNG SIMON
S
VÁ
ÁC ĐỠ TH
HÁNH GIIÁ CHÚA
Xướng (quỳ): Chú
úng con thờ
ờ lạy và nggợi khen C
Chúa Kitô.
Đáp: Vìì Chúa đã dùng
d
Thánnh Giá Chúúa mà chuộộc tội cho tthiên hạ.
Suy niệệm: Một người
n
đàn ôông từ xa đi tới. Có lẽ ông khhông biết
điều gì đang xảy ra. Thấy C
Chúa Giêsu kiệt sức, mỗi bướcc đi như
thể là bước
b
đi sau
u cùng, mộột tên lính bắt ông taa vác đỡ thhánh giá
cho Chú
úa. Động lòng
l
trắc ẩẩn, ông đã không chốối từ và kềề vai vác
đỡ thán
nh giá Chú
úa. Hai nggười bước đi trong tthinh lặng và cảm
thông. Ông
Ô cảm th
hấy hạnh pphúc như llà một ân hhuệ từ trờii cao gởi
tới và không
k
còn cảm thấy sức nặng của thập ggiá. Mẹ nggậm ngùi
a ủi, vơi bớt
b đau khổ trong lòn
ng.
nhìnn và được an
Cầu
u nguyện: Lạy Chúaa Giêsu! Chúng con đang vác đđỡ thánh ggiá cho Chhúa, mỗi khhi chúng
con:
Thăm viếng, săn sóc người già, bệnh tật, tù
t đày.
- T
- G
Giúp đỡ, ch
hia sẻ cơm
m áo cho ng
gười nghèo
o khổ.
- A
An ủi, khícch lệ những
g người đaau buồn, thất vọng.
- C
Chia sẻ côn
ng việc chu
ung nơi giaa đình, giáo xứ…
Xin cho chúng
g con biết biết mang
g lấy ách của
c nhau trrong mọi ggian nan kkhốn khó ccủa cuộc
sốngg. Amen.
Hátt: Người ơi
ơ hãy trông Mẹ Chú
úa Ngôi Haai, dưới câây khổ đauu không khhóc thươngg Người,
sao lòng khôn
ng cảm thôn
ng cùng Ng
gười.
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NƠI
N THỨ SÁU
BÀ
B VÊRÔN
NICA LA
AU MẶT C
CHÚA
Xướng
X
(quỳ
ỳ): Chúng con thờ lạyy và ngợi kkhen Chúaa Kitô.
Đáp:
Đ Vì Ch
húa đã dùng
g Thánh G
Giá Chúa m
mà chuộc tộội cho thiênn hạ.
Suy
S niệm: Con đườn
ng lên núi Sọ còn xaa. Chúa Giêsu lê bướ
ớc đi với
ch
hút sức lự
ực còn lại. Tới khúc đường hẹẹp được thhấy Chúa ggần hơn,
khuôn mặt của
c Chúa bầm
b dập m
máu me, nhhóm phụ nữ
ữ theo Chúúa òa lên
th
hương khó
óc. Bà Verônica
r
rút ra một chhiếc khăn llau mặt chho Chúa.
Toàn
T
bộ khuôn mặt đầầy thương tích của C
Chúa in vàoo khăn bà như một
bức tranh vẽ.
v Quân lín
nh tiến tới đẩy họ ra xa, bà vộii cất chiếc khăn và
manng theo suố
ốt cuộc đờii của bà. Mẹ
M nhìn thấấy những đđiều đó và Mẹ ghi nhhớ những hhình ảnh
ấy trrong lòng.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúaa Giêsu, bàà Veronicaa không chhỉ khóc thư
ương nhưnng đã thể hhiện lòng
yêu mến Chúaa qua việcc làm. Tron
ng đời sốn
ng của chúúng con cóó rất nhiềuu cơ hội thhấy được
khuôn mặt thư
ương tích của
c Chúa nơi
n tha nhâân, nhưng đã có nhiềều lần chúúng con từ chối lau
mặt cho Chúaa. Xin Chú
úa giúp cho
o chúng co
on biết thểể hiện đức tin qua viiệc làm, dùù là một
việcc rất nhỏ béé, tầm thườ
ờng nhưng
g làm với trrái tim yêuu mến. Amen.
Hátt: Giờ đây ngắm xem Mẹ Chú
úa chí nhân
n, khổ đauu khi con cchịu chết vvui lòng, ccam chịu
đau đớn cho phàm
p
trần.
NƠI
N THỨ
Ứ BẢY
CHÚA
C
GIIÊSU NGÃ
Ã XUỐNG
G ĐẤT LẦ
ẦN THỨ H
HAI
Xướng
X
(qu
uỳ): Chúng
g con thờ lạạy và ngợi khen Chúaa Kitô.
Đáp:
Đ Vì Ch
húa đã dùn
ng Thánh G
Giá Chúa m
mà chuộc tộội cho thiêên hạ.
Suy
S niệm:: Đường lêên núi Sọ gập ghềnhh sỏi đá. N
Những viênn đá sắc
cạnh
c
rải ráác trên đườ
ờng cắt nátt da thịt bààn chân củaa Chúa Giêsu. Đôi
chân
c
mỏi mòn
m yếu đuối,
đ
Chúaa ngã xuốnng đất lần tthứ hai. Q
Quân lính
nhào
n
tới đáánh đập vàà kéo xốc C
Chúa dạy. Chúng bắtt Chúa đi ccho mau
kẻo
k không kịp lên tớ
ới đỉnh đồii. Trái tim
m Mẹ đau nnhói nhìn ttheo dấu
chân
c
đầy máu
m của Con Mẹ. M ẹ ước gì con đường thập giá của Chúa
ợc rút ngắn lại, để nhữ
ững đau thương của Chúa
C
đượcc nhẹ bớt đđi.
đượ
Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu,
- M
Mỗi lần ch
húng con đaau đớn, bu
uồn khổ, xin cho chúnng con nhìnn thấy Chúúa Giêsu vvác thánh
ggiá để chún
ng con có sức
s mạnh vượt
v
qua.
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- M
Mỗi lần ch
húng con bị
b mắng ch
hửi, xỉ nhụ
ục, xin choo chúng coon nhìn lênn Chúa Giêsu chịu
đđóng đinh để
đ chúng con
c có thể vui lòng ch
hịu đựng nnhư Chúa.
- M
Mỗi lần ch
húng con ch
hán nản, tu
uyệt vọng, xin cho chhúng con nnhìn ra Chúúa Giêsu phục sinh
đđể chúng con có niềm
m hỵ vọng.
Xin Chúa ở bêên chúng con
c những
g lúc cuộc đời chúng con gặp nnhiều sóngg gió, bão ttáp, giúp
chúnng con vượ
ợt qua mọii trông gai thử thách. Amen.
Hát: Vì tội củ
ủa dân Thiêên Chúa yêu thương, Chúa Giêêsu cam chhịu khổ trăăm đường,, roi đòn
gây nát tan mìình trần.
NƠI TH
HỨ TÁM
CHÚA GIÊSU KHUYÊN
N NHỦ C
CÁC PH
HỤ NỮ T
THÀNH
SALEM
GIÊRUS
Xướng (quỳ): Chún
ng con thờ
ờ lạy và ngợ
ợi khen Chhúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng
d
Thánhh Giá Chúaa mà chuộcc tội cho thhiên hạ.
Suy niệm
m: Những
g người phhụ nữ theo Chúa kêuu la, khócc thương
Người. Chúa
C
Giêsu
u động lònng thươngg và dừng lại bảo họọ: “Đừng
khóc thư
ương Ta làm
m chi nhưnng hãy khóóc thương chính mìnhh và con
cháu mìn
nh về tội lỗ
ỗi của họ”. Họ sẽ phhải trải quaa những con đường
thập giá của kiếp sống
s
nhân sinh. Mọi người ai ccũng sẽ phhải chiến
đấu với thập giá củ
ủa chính m
mình, nhưnng không pphải ai cũnng chiến
thắnng. Khi ngh
henhững điều
đ ấy, Mẹ suy gẫm trong lòngg bởi chínhh Mẹ cũng phải đi coon đường
thậpp giá riêng của Mẹ.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin
n cho chún
ng con biết khóc thann những tỗii lỗi của chhúng con
đã pphạm, để ch
húng con xoa
x dịu nhữ
ững đớn đaau mà Chúúa đã chịu vvì chúng ccon. Xin chho chúng
con một trái tiim sám hốii để chúng con xa lán
nh những ddịp tội làm mất lòng C
Chúa. Amen.
Hátt: Vừa trôn
ng thấy Con sắp chết cô đơn ch
hẳng ai ủi aan nâng đỡ
ỡ tâm hồn đđau lòng thhay Mẫu
thânn dịu dàng..
NƠI
N THỨ CHÍN
CHÚA
C
GIÊ
ÊSU NGÃ
Ã XUỐNG
G ĐẤT LẦN
N THỨ BA
Hát:
H Mẹ nh
hư suối ân ban
b xuốngg cho con, để con cảm
m thông tìnnh Chúa
vô
v cùng, ch
ho lòng con
n khổ đau ccùng Mẹ.
Xướng
X
(quỳ
ỳ): Chúng con thờ lạyy và ngợi kkhen Chúaa Kitô.
Đáp:
Đ Vì Ch
húa đã dùng
g Thánh G
Giá Chúa m
mà chuộc tộội cho thiênn hạ.
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Suyy niệm: Co
on của Mẹ lại ngã xuống đất mộ
ột lần nữa.. Trời đất qquay cuồngg và sức lự
ực rã rời,
Chúúa Giêsu nằằm bất độn
ng. Lần ngã này của Chúa Giêssu rất sót xxa đau đớn cho Mẹ. L
Lòng Mẹ
như
ư chiếc bình
h thủy tinh
h vỡ ra từn
ng mảnh cắt nát lòngg Mẹ. Mẹ tưởng Chúúa không tthể đứng
dậy được nữa,, và cuộc thương
t
khó
ó chấm dứtt ở đây. Quuân lính đổổ nước lênn đầu cho C
Chúa lấy
lại ssức. Chúng
g lại thúc giục Chúaa đứng dậy
y, đi nhannh lên. Nhhìn thấy đỉnnh đồi đã rất gần,
đườ
ờng thương
g khó sắp hoàn
h
tất, Chúa Giêsu gắng sức đứng dậy và bước đii để hoàn tthành hy
lễ cứ
ứu chuộc nhân
n
loại.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ch
húa ngã xuố
ống đất baa lần để nhắắc nhở chúúng con:
- D
Dù sa ngã, phạm tội nhiều
n
lần nhưng
n
luôn
n sám hối ăăn năn là đđược.
- D
Dù chối Ch
húa, phản bội,
b thất hứ
ứa với Chú
úa nhưng trrở về nhậnn lỗi, sửa lỗỗi là được.
- D
Dù tin nhiềều, tin ít miễn còn tin
n vào Chúaa là được.
Xin cho chúng
g con kiên
n nhẫn khô
ông hề mấtt niềm tin cậy vào C
Chúa cho ddù khó khăăn không
ngừ
ừng xảy đến
n cho chún
ng con. Am
men.
Ứ MƯỜI
NƠI THỨ
QUÂN DỮ
D LỘT ÁO
Á CHÚA
A GIÊSU
Xướng (q
quỳ): Chún
ng con thờ lạy và ngợ
ợi khen Chúúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa
C
đã dù
ùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiiên hạ.
Suy niệm
m: Lên tới đỉnh đổi, chẳng choo Chúa ngghỉ ngơi, qquân lính
hùng hổ xông
x
tới lộ
ột áo Chúaa ra. Nhữnng vết thươ
ơng ngoài da đóng
thành vảy
y khô bám vào áo, giờ
ờ đây lại bbị kéo xướcc ra càng thhêm đau
đớn hơn nữa. Mẹ nhớ
n lại hìnnh ảnh ngàày Chúa Giiêsu chào đời nằm
trong mán
ng cỏ khôn
ng đủ vải cchecho ấm
m thân, và ggiờ đây chhỉ có tấm
áo cheth
hân trước khi
k lìa đời cũng bị người ta lấyy đi. Mẹ sót xa vô
ngầnn. Mẹ biết giờ cứu rỗ
ỗi đã gần kề,
k và Mẹ âm thầm nnuốt đi nhữ
ững giọt nư
ước mắt m
mặn đắng
trênn môi.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúaa Giêsu, xin
n cho chún
ng con thấyy được sự ttrần truồngg đói rách tâm linh
của chúng con
n, để chúng
g con biết tìm
t kiếm tìình thươngg và lòng thhương xót của Chúa bao phủ
lấy linh hồn ch
húng con. Xin cho ch
húng con không
k
bao giờ làm nngơ trước nnhững đói khát của
anh chị em ch
húng con, bởi họ ch
hính là hìn
nh ảnh củaa Chúa đaang bị lột ttrần trên tthập giá.
Amen.
Hátt: Lòng con cháy lên
n lửa mến Kitô,
K
mến yêu Giêsuu Con Chúa nhân từ, cho lòng con cảm
thônng cùng Ng
gười.
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Ứ MƯỜI MỘT
NƠI THỨ
CHÚA GIÊSU
G
CH
HỊU ĐÓNG
G ĐINH T
TRÊN CÂY
Y THÁNH
H GIÁ
Xướng (q
quỳ): Chún
ng con thờ lạy và ngợ
ợi khen Chúúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa
C
đã dù
ùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiiên hạ.
Suy niệm
m: Quân dữ
d xô Chúaa nằm ngử
ửa trên câyy thập giáá. Chúng
kéo tay chân
c
Chúa ra và lấy đinh sắt đđóng vào đđau lắm. M
Máu chảy
vọt ra lên
nh láng, nh
hưng họ nhhư những ccon hổ sănn mồi say m
máu vẫn
không dừ
ừng tay. Không
K
thể chứng kiếến cảnh tượng dã maan trước
mắt, Mẹ nhắm
n
nghiiền mặt lạii. Từng tiếếng búa đóng đinh chhát chúa,
từng tiếng
g kêu đau đớn của C
Con Mẹ nhhư thể đanng đóng đinnh chính
Mẹ vậy.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin
n cho chún
ng con nhậnn ra:
- M
Mỗi khi ch
húng con đánh
đ
đập, hành
h
hạ, hããm hại ngư
ười khác là chúng coon đang đóóng đinh
hhọ.
- M
Mỗi khi ch
húng con nói xấu, vu khống, đổ lỗi cho nggười khác llà chúng con đang đóóng đinh
hhọ.
- M
Mỗi khi ch
húng con nguyền
n
rủaa, chúc dữ,, kế án ngư
ười khác làà chúng coon đang đóóng đinh
hhọ…
Xin giúp chún
ng con từ nay
n thôi đó
óng đinh người
n
khác, nhưng caan đảm đónng đinh thói hư tật
xấu của chúng
g con vào thập giá Ch
húa, và chếết đi cái tôii trong mỗii người chúúng con. A
Amen.
Hát: Mẹ ghi dấu
d thương
g tích Chúaa Giêsu, hããy ghi tronng con để cchẳng phaii mờ, cho llòng con
khóc thương th
hật thà.
NƠI
N THỨ MƯỜI HAI
CHÚA
C
GIÊ
ÊSU CHẾ
ẾT TRÊN THÁNH G
GIÁ
Xướng
X
(quỳ
ỳ): Chúng con thờ lạạy và ngợi kkhen Chúaa Kitô.
Đáp:
Đ Vì Ch
húa đã dùng
g Thánh G
Giá Chúa m
mà chuộc tộội cho thiênn hạ.
Suy
S niệm: Dưới chân
n thánh giáá, Mẹ đứngg nghetừngg hơi thở tthoi thóp
cuối
c
cùng trên
t
thập giá
g của Conn Mẹ. Mẹ muốn ôm Chúa vào lòng lau
khô
k những giọt máu cho Chúaa. Hơi thở
ở của Mẹ bbị đứt quããng từng
khúc
k
khi nh
hìn Chúa quằn
q
quại hhấp hối. T
Thế rồi từ ttrên thập giá, Chúa
kêu
k lớn tiếếng, và gụ
ục đầu trútt hơi thở ccuối cùng.. Mẹ ôm cchặt cây
thánnh giá như ước gì đượ
ợc chết vớ
ới Con Mẹ, nhưng Mẹẹ hiểu rằngg hy lễ hiếnn tế dâng llên Chúa
Chaa đang đượ
ợc cử hành để mang lạại ơn cứu rỗi
r cho nhâân loại.
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Cầu
u nguyện: Lạy Chúa Giêsu, yêu
u thương chúng
c
con Chúa đã ccho đi tất ccả, ngay cảả sự sống
và vvinh quang
g của Chúa. Xin cho chúng
c
con được chết đi:
- C
Cái tôi, tính
h ích kỷ, kiêu
k căng, tự
t mãn
- T
Thói hư, tậật xấu, đam
m mê, nghiệện ngập
- L
Lười biếng
g, tham lam
m, ghen ghéét…
Cám
m ơn Chúa đã đến vớ
ới tình yêu, và ra đi đểể lại tình yyêu cho chúúng con. A
Amen.
Hátt: Lòng con
n nhớ luôn
n ơn Chúa Cứu con, hiến
h dâng lên Chúa ttoàn thể xáác hồn, choo dù đau
đớnn không sờn
n lòng.
NƠI
N THỨ MƯỜI BA
A
THÁO
T
ĐIN
NH ĐỨC CHÚA G
GIÊSU XU
UỐNG MÀ
À ĐẶT T
TRONG
TAY
T
ĐỨC
C MẸ
Xướng
X
(quỳ
ỳ): Chúng con thờ lạy
ạy và ngợi kkhen Chúaa Kitô.
Đáp:
Đ Vì Ch
húa đã dùng
g Thánh G
Giá Chúa m
mà chuộc tộội cho thiênn hạ.
Suy
S niệm: Bầu trời Golgotha
G
ảảm đạm nngả màu tím
m, ai nấy buồn bã
trrở về nhà mình. Cácc kinh sư và thượngg tế vui m
mừng vì họọ đã giết
được
đ
đối th
hủ không đội
đ trời chuung của họọ. Hai mônn đệ tháo xxác Chúa
xuống
x
và đặt trong tay
y Mẹ. Mẹ ôm Chúa ttrên tay, nhhìn một chhứng tích
tội áác của nhâân loại dàn
nh cho Con
n Mẹ. Nướ
ớc mắt Mẹẹ đã khô cạạn, Mẹ chỉ còn biết ôm chặt
thânn xác Chúaa, truyền hơ
ơi ấm của Mẹ
M sưởi ấm
m cho mộtt thân xác llạnh lẽo, náát tan.
Cầu
u nguyện: Lạy Chúaa Giêsu, xin cho chún
ng con biếết nhổ nhữ
ững cái đinnh đã đóng vào đời
nhauu, để mang
g lại sự giảải thoát cho
o chính mìn
nh và cho nngười khácc bằng cácch:
- L
Làm hòa, tha thứ cho
o nhau.
- K
Không ôm mối hận, trả
t thù.
- Q
Quên đi, đừ
ừng nhắc lại quá khứ
ứ, dĩ vãng đau
đ thươngg.
Xin cho chúng
g con biết ôm lấy nh
hững thươn
ng tích củaa Chúa màà hằng suy gẫm đêm ngày để
cảm
m tạ tình yêêu bao la mà
m Chúa đãã dành cho chúng conn. Amen.
Hát: Cùng Mẹẹ hãy cho con
c khóc thảm
t
thươn
ng. Khóc th
thương Giêêsu chịu chhết u buồnn sau này
con sống lại kh
hải hoàn.
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NƠI TH
HỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC
X
ĐỨC
C CHÚA G
GIÊSU TR
RONG MỒ
Ồ ĐÁ
Xướng (q
quỳ): Chún
ng con thờ
ờ lạy và ngợ
ợi khen Chhúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa
C
đã dù
ùng Thánhh Giá Chúaa mà chuộcc tội cho thhiên hạ.
Suy niệm
m: Mẹ Maaria đi the
eo các mônn đệ mang xác Chúaa tới một
huyệt đáá. Chính taay Mẹ khẽẽ cuốn nhữ
ững tấm khhăn trắng bọc xác
Chúa. Mẹ
M âu yếm nhìn
n
Chúa một lần cuuối mà lònng tê tái sóót xa. Mẹ
sẽ không
g còn gặp được
đ
Con Mẹ bằng xương bằnng thịt nữaa, nhưng
Mẹ an lò
òng vì Mẹ biết Con M
Mẹ sẽ phụcc sinh và kkhông bao giờ phải
chết nữa..
Cầu
u nguyện: Lạy Chúaa Giêsu, xin
n cho chún
ng con mạnnh mẽ bướ
ớc ra khỏi nấm mồ êm
m ái của
thú vui, hưởng
g thụ, để chúng
c
con xông phaa làm chứnng nhân chho Chúa. X
Xin cho chhúng con
mở tung nắp cửa
c mồ tội lỗi đang chôn
c
sống linh
l
hồn củủa chúng ccon, để chúúng con đư
ược phục
sinhh với Chúa. Amen.
Hátt: Nguyện xin Giêsu thương đếến chúng con,
c
khấngg ban Mẫu Thân thươ
ơng giúp llinh hồn,
côngg toàn dan
nh thắng kh
hi lìa trần.
Lời Nguyện Kết
K Thúc:
u cùng của Chúa trên
n Thánh Giiá: “Này làà Mẹ con” như muốnn nói với
Lạyy Chúa Giêêsu, lời sau
mỗii người chú
úng con, hãy
h đón nh
hận Mẹ tro
ong cuộc sống, và hããy cùng M
Mẹ vác lấy thập giá
của chính mìn
nh. Vâng, cuộc đời của
c chúng con khôngg thể thiếuu Mẹ Mariia, vì tình yêu đặc
húng con. Khi con cáái Mẹ lầm đường lạcc lối, sống ttrong tội
biệt của Mẹ dàành cho mỗi người ch
g đau khổ,, Mẹ đã hiện
h
ra ở F
Fatima, Lộộ Đức, Laavang, Guuadalupe,
lỗi, đối diện với những
ưa con cái Mẹ
M trở về với
v Thiên Chúa. Mẹ muốn ơn ccứu độ củaa Con Mẹ kkhông ra
Akita… để đư
mất nơi mỗ
ỗi người ch
húng con. Xin Mẹ lu
uôn ở bên cchúng con và đồng hhành với chhúng con
hư m
hằngg ngày tro
ong cuộc sống, để ch
húng con tìm
t được nniềm an ủii, khích lệ nhờ có M
Mẹ ở bên
chúnng con. Am
men.

Hátt: Ngày xưa
x trên đồi Golg
gotha
1. N
Ngày xưa trrên đồi Go
olgotha Mẹẹ đứng gần
n bên Thánnh Giá, Mẹẹ nhìn Chúúa trút hơi thở cuối
đời. Mẹ đồng
g công dân
ng lễ đền bồi.
b Giờ đâây trên bànn thờ bao vui say đđoàn con hhợp dâng
thánnh lễ, nguy
ứng đáng ttham dự lễễ này.
yện Mẹ giú
úp xác hồn con trắng trong để xứ
ÐK: Con dâng
g lên Nữ Vương
V
tấm
m lòng nhỏ bé được thhật tình m
mến Chúa yyêu người. Cho đời
con trở nên tró
ót đời của lễ
l chờ ngày
y về hưởng
g phúc trênn trời.
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2. Nhìn lên bàn thờ ôi đau thương. Thập giá còn lênh láng máu, mà vì Chúa vốn chưa thỏa
mối tình, còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Ðoàn con suy về tình yêu bao la, đồng dâng niềm
tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không sợ phai nhòa.
* Hết *
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