
 
RƯỚC KIỆU KÍNH 

ĐỨC MẸ 
& CẦU NGUYỆN CHO 

VIỆC CANH TÂN 
GIÁO XỨ 

 
 Lời nguyện mở đầu 

 Xông hương kiệu Đức 
Mẹ 

Hát: Nữ Vương Mân Côi 
ÐK: Ngày nay con đến hát 
khen mừng Mẹ Chúa thiên 
đàng, dâng ngành Mân Côi 
muôn mầu hoa thắm tươi. Lạy 
Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con 
hát nhịp nhàng,  hòa với cung 
đàn xiết bao mừng vui. Ôi 
Maria, phúc đức no đầy chan 
hòa, lòng con yêu mến cậy 
trông thiết tha, qua cơn gian 
nan, giữa chốn sa trường nguy 
biến, xin đưa hồn con tới quê 
thanh nhàn.    
1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài 
xin, con năng ngắm phép Mân 
Côi từ đây. Này con thành tâm 
mến yêu cậy tin, cao rao phép 
thánh Mân Côi hằng ngày.    
2. Mẹ ơi trần gian biết bao lầm 
than, tan theo năm tháng 
chiến tranh còn chi ? Này con 
cậy trông Nữ Vương bình an, 
xin ơn phép thánh Mân Côi 
phù trì.    
3. Ngày đêm đoàn con hết 
tâm nài van, Mẹ đưa Hội 

Thánh qua cơn lầm than. Mẹ 
ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt 
Nam, giơ tay cứu vớt xuống 
ơn tràn đầy 

 
Mầu 

nhiệm 
thứ 

nhất 
Chúa 
Giêsu 
phục 

sinh từ 
cõi 

chết 

Khi chiêm ngưỡng Đấng Phục 
sinh, các Kitô hữu tái khám 
phá những lý do của lòng tin 
riêng của mình (x.1Cr 15,14) 
và sống lại niềm vui không 
phải chỉ của những người đã 
được thấy Đức Kitô hiện ra 
(các tông đồ, cô Maria 
Magđala và các môn đệ trên 
đường Emmaus) nhưng còn cả 
niềm vui của Đức Maria. Chắc 
chắn Đức Mẹ cũng phải có 
một kinh nghiệm cao độ về đời 
sống mới của Người Con của 
Mẹ được vinh quang 
(Rosarium Virginis Mariae 23). 

Lời Chúa: Trích Tin mừng 
theo thánh Marcô (16,1-14) 

Suy niệm: Xưa kia, Chúa 
Phục sinh đã để lại các môn 
đệ một vài dấu chỉ để nhận 
biết Người : ngôi mộ trống, 
tấm khăn liệm được gấp lại và 
được đặt dưới đất, những lần 
hiện ra với các phụ nữ và các 
tông đồ. Ngày nay, tuy dưới 
hình thức khác, Chúa Phục 
sinh cũng còn để lại vài dấu 
chỉ : biết bao nhiêu tín hữu 
sống đời đức hạnh cách âm 
thầm, biết bao nhiêu sinh lực 
của hoạt động bác ái, bí tích 
Thánh thể. Mỗi người hãy biết 
nhận ra những dấu chỉ đó, để 
tin vào Chúa Kitô giống như 
các môn đệ xưa kia, và giúp 

cho anh chị em mình thêm 
vững tin bất chấp những cuộc 
bách hại. 

Quyết tâm: Đức tin : “Phúc 
cho những ai tin tuy dù không 
thấy dấu lạ” (Ga 20,29). 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, 
xin dạy chúng con biết tin rằng 
Chúa Kitô đã sống lại, và 
chúng con cũng sẽ được sống 
lại như Người. 

 Vừa đi vừa đọc 1 Lạy 
Cha, 10 Kính Mừng, 1 
Sáng Danh 

 Dừng lại, hướng về kiệu 
Đức Mẹ, xông hương và 
hát 

CĐ:  Đoàn con dâng kính lời 
chào Nữ Vương Maria. Ngàn 
hoa yêu mến ngọt ngào, tiến 
dâng Maria.  
ĐK: Ave, Ave, Ave Maria. 
Ave, Ave, Ave Maria. 
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Trong cuộc Thăng thiên, Đức 
Kitô được cất lên trong vinh 
quang bên hữu Chúa Cha 
(Rosarium Virginis Mariae 23). 

Lời Chúa: Trích sách Tông đồ 
công vụ (1,1-11) 

Suy niệm: Trong cuộc Thăng 
thiên của Chúa Giêsu, lòng tin 
của các môn đệ được củng cố 
vì biết rằng Người thực sự đã 
sống lại và hiện diện ở giữa 
họ : “Này đây, Thầy ở với các 
con mọi ngày cho đến tận thế” 



(Mt 28,20) ; lòng hy vọng của 
các môn đệ được bảo đảm vì 
Người đã hứa sẽ đem họ về 
với mình : “Thầy đi dọn chỗ 
cho các con” (Ga 14,2). Đồng 
thời họ cũng được uỷ thác một 
trọng trách là làm chứng nhân 
của Chúa ở giữa trần thế, đảm 
nhận trách nhiệm của bổn 
phận mình trong gia đình, 
ngoài xã hội. 

Quyết tâm: Đức cậy (Hy 
vọng) : “Thầy sẽ trở lại và 
đem các con về với Thầy, để 
Thầy ở đâu thì các con cũng ở 
đó” (Ga 14,3). 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, 
xin giúp chúng con đi lên tới 
chỗ mà Chúa Giêsu đã dọn 
cho chúng con. 

 Vừa đi vừa đọc 1 Lạy 
Cha, 10 Kính Mừng, 1 
Sáng Danh 

 Dừng lại, hướng về kiệu 
Đức Mẹ, xông hương và 
hát 

CĐ:  Mẹ dư ơn phúc tràn đầy, 
Chúa ban ơn cao phúc đầy. 
Đoàn con ca hát lời mừng. 
Phước cao sang lẫy lừng.  
ĐK: Mừng kính, mến yêu, 
mến yêu Maria (2 lần) 
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Trinh nữ Maria và các 
tông đồ cầu nguyện tại 

phòng Tiệc Ly 
Cuộc Hiện xuống bộc lộ cho 
thấy dung nhan của Hội thánh 
như thể là một gia đình được 
qui tụ lại cùng với Đức Mẹ, gia 

đình ấy được sống nhờ Thánh 
Thần được tuôn đổ tràn đầy 
và sẵn sàng ra đi thi hành sứ 
vụ loan báo Tin mừng 
(Rosarium Virginis Mariae 23). 

Lời Chúa: Trích Sách Tông đồ 
công vụ (2,1-13) 

Suy niệm: “Nếu thiếu Thánh 
Thần, thì Thiên Chúa trở thành 
xa vời, Đức Kitô thuộc về quá 
khứ xa xưa, Phúc âm là chữ 
chết, Giáo Hội là một tổ chức 
phàm trần, quyền bính là 
cường lực, truyền giáo là 
tuyên truyền, phụng tự là 
phong tục dân gian, luân lý là 
nghĩa vụ của nô lệ. 

Nhưng trong Thánh Thần, loài 
thọ tạo được nhấc lên cùng 
Thiên Chúa, Đức Kitô phục 
sinh đang hiện diện, Phúc âm 
chứa đầy sinh lực, Giáo hội thể 
hiện tình hiệp thông, quyền 
bính trở thành phục vụ, phụng 
vụ làm cho mầu nhiệm Vượt 
qua được hiện thực, hành 
động của con người được 
thiên hoá” (Thượng phụ 
Athenagoras). 

Quyết tâm: Sự hiệp nhất : 
“Lạy Cha, cũng như Cha ở 
trong con và con ở trong Cha 
thế nào, thì xin cho họ tất cả 
đều nên một” (Ga 17,21). 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, 
Mẹ của Hội thánh, xin cầu cho 
chúng con ơn hiệp nhất. 

 Vừa đi vừa đọc 1 Lạy 
Cha, 10 Kính Mừng, 1 
Sáng Danh 

 Dừng lại, hướng về kiệu 
Đức Mẹ, xông hương và 
hát 

CĐ: Việt Nam nguy khốn bần 
cùng, khấn xin Mẹ thương 
tình. Mẹ ban công lý hòa bình, 
biết ơn Mẹ hết lòng.  

ĐK: Ave, Ave, Ave Maria. 
Ave, Ave, Ave Maria. 
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Trong cuộc Mông triệu, Đức 
Maria được hưởng trước, do 
một đặc ân độc nhất vô song, 
vận mệnh dành cho mọi người 
công chính vào ngày kẻ chết 
phục sinh (Rosarium Virginis 
Mariae 23). 

Lời Chúa: Trích Tin mừng 
theo thánh Luca (1,48-49) 

Suy niệm: “Cũng như ở trên 
trời, Thân mẫu của Chúa Giêsu 
được hiển vinh cả thân xác và 
linh hồn là hình ảnh và trái 
đầu mùa của Hội thánh vào 
thời viên mãn trong tương lai 
như thế nào, thì ở dưới đất, 
Người cũng chiếu rạng như 
một dấu chỉ hy vọng chắc chắc 
và an ủi cho Dân Thiên Chúa 
trên đường lữ hành như vậy” 
(Sách Giáo Lý Hội thánh Công 
giáo số 972). 

“Chúng ta tin rằng Thân Mẫu 
chí thánh của Chúa, và cũng là 
Thân Mẫu của Hội thánh tiếp 
tục trên trời vai trò làm hiền 
mẫu đối với hết mọi phần tử 
của Hội thánh” (Sách Giáo Lý 
Hội thánh Công giáo số 975). 

Quyết tâm: Nên thánh : “Ý 
muốn của Thiên Chúa là anh 
em nên thánh” (1Tx 4,3). 
“Chúc tụng Thiên Chúa là 
Thân phụ Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta… Trong Đức 
Kitô, Người đã chọn ta trước 
cả khi tạo thành vũ trụ, để 
trước thánh nhan Người, ta trở 



nên tinh tuyên thánh thiện” 
(Ep 1,3.5). 

Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, 
xin giúp chúng con luôn hướng 
về vinh quang đang chờ đợi, 
và sau cuộc đời này, xin Mẹ 
đem chúng con về Trời với Mẹ. 

 Vừa đi vừa đọc 1 Lạy 
Cha, 10 Kính Mừng, 1 
Sáng Danh 

 Dừng lại, hướng về kiệu 
Đức Mẹ, xông hương và 
hát 

CĐ: Nguyện xin lành thánh 
cuộc đời Thánh Tâm Mẹ tôn 
sùng. Tràng Mân Côi tiến hằng 
ngày, bước theo Mẹ đến cùng.  

ĐK: Mừng kính, mến yêu, 
mến yêu Maria (2 lần)  
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Được tôn lên trong vinh 
quang, Đức Maria rạng rỡ như 
là Nữ Vương các thiên thần và 
các thánh, như thể là sự tham 
dự trước và là sự hoàn thành 
tối hậu của tình trạng cánh 
chung của Hội thánh 
(Rosarium Virginis Mariae 23). 

Lời Chúa: Trích sách Khải 
huyền (12,1 ; 19,6-8) 

Suy niệm: Đức Maria làm Nữ 
hoàng. Sau khi đã chọn Đức 
Maria làm Thân Mẫu của Con 
mình, Thiên Chúa Cha muốn 
đặt Người ngự bên cạnh Đức 
Kitô trên ngai vua. Khác với 
chúng ta là những kẻ thích 
tuyên dương công trạng, Đức 

Maria biết rằng mình đã nhận 
lãnh tất cả bởi Thiên Chúa, và 
duy có Chúa mới thực là Đấng 
Cao cả. Thiên Chúa là Đấng 
che chở người nghèo khó, hạ 
bệ kẻ kiêu căng, đổ tràn ân 
phúc cho kẻ đói khát, và là 
Đấng đã trao cho mình sứ 
mạng làm Thân Mẫu của Con 
Chúa. Đức Maria đã đáp lại 
bằng lời “Xin vâng”. Từ lúc ấy, 
Chúa đã đặt ngai ở trong tâm 
hồn của Mẹ. 

Quyết tâm: Phục vụ. Đức 
Maria thưa với sứ thần : “Này 
đây là tôi tớ của Chúa, xin để 
cho lời của Ngài thực hiện nơi 
tôi” (Lc 1,38). “Hễ ai muốn 
phục vụ tôi thì hãy đi theo tôi ; 
tôi ở đâu thì kẻ phục vụ tôi 
cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ tôi 
thì Cha của tôi sẽ tôn vinh kẻ 
ấy” (Ga 12,26). 

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, 
Nữ vương trời đất, xin dạy 
chúng con biết phục vụ để mai 
sau cũng được hiển trị với Mẹ 
trong vinh quang. 
 Vừa đi vừa đọc 1 Lạy 

Cha, 10 Kính Mừng, 1 
Sáng Danh 

 Dừng lại, hướng về kiệu 
Đức Mẹ, xông hương và 
hát 

CĐ: Cùng xin dâng xác hồn 
này, cúi xin Mẹ đoái nhìn, 
Ngày, đêm, năm, tháng cuộc 
đời, phó dâng Mẹ giữ gìn.  

ĐK: Mừng kính, mến yêu, 
mến yêu Maria (2 lần) 

Hát: AVE MARIA CON 
DÂNG LỜI CHÀO MẸ 

1. Ave Maria con dâng lời 
chào Mẹ. Ave Maria con 
dâng lời chào Mẹ. Khi tàn 
màu nắng chiều, và khi 
sương đêm nặng gieo, con 
say sưa lời ca chào: Ave 
Maria. Con dâng lên Mẹ lời 
mừng Maria đầy phúc. 

Maria đầy ơn, Mẹ luôn có 
Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền 
từ xinh hơn muôn phụ nữ. 
Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi 
hơn muôn ngàn hoa. 

2. Ave Maria con dâng lời 
chào Mẹ. Ave Maria con 
dâng lời chào Mẹ. Khi đời 
đầy môi cười, và khi cô đơn 
lệ rơi, con say sưa đọc lên 
lời: Ave Maria. Qua bao 
năm lạc đường đời, bao 
đêm sương mờ tối. Maria 
Mẹ ơi, hồn con héo úa rã 
rời. Con trông lên Mẹ dịu 
dàng, ôi Sao Mai bừng 
sáng. Maria tình thương, Mẹ 
ơi trông xem hồn con. 

3. Ave Maria con dâng lời 
chào Mẹ. Ave Maria con 
dâng lời chào Mẹ. Khi lòng 
gặp u buồn, và trong cơn 
đau triền miên, con kêu lên 
lời xin Mẹ: Ave Maria. Maria 
Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ 
hồn xác, luôn xông pha thời 
gian, mặc cho sóng gió phũ 
phàng. Trông lên quê trời 
mịt mùng, ôi bao nhiêu 
buồn nhớ. Maria Mẹ ơi, lòng 
con mơ quê trời vui. 

4. Ave Maria con dâng lời 
chào Mẹ. Ave Maria con 
dâng lời chào Mẹ. Khi trời 
ngập nắng hồng, bình minh 
êm vui trời đông, con hân 
hoan lời ca mừng: Ave 
Maria. 

SỐNG GẦN MẸ 

ÐK: Sống gần Mẹ lòng con 
hoan lạc biết bao, Mẹ ơi ! 
Sống gần Mẹ lòng con êm 
đềm thiết tha Mẹ ơi. 

1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng 
con muốn đêm ngày đến 
nương tựa bên lòng. Mẹ con 
thở than thiết tha, nỗi vui 



hoặc nỗi buồn, lòng con 
được thảnh thơi. Ðời con 
chứa chan bao tình âu yếm 
khi được sống bên Mẹ đêm 
ngày. Lòng con yên hàn 
vững tin tới khi về quê trời 
là cõi vui đời đời. 

2. Lòng Mẹ thẳm sâu, cao 
vời khôn ví, dư đầy đức 
nhân hậu khoan hồng. Rạng 
đông tưng bừng ánh xuân, 
chứa chan mầu hy vọng, lời 
Mẹ đẹp gấp trăm. Ðược Mẹ 
ủi an, giữ gìn âu yếm, con 
còn ước mong gì trong lòng 
? Phải chăng ước mong tới 
khi sống bên Mẹ trên trời, 
hưởng phúc vinh đời đời. 

TẬN HIẾN CHO MẸ 

1. Con đến trước tòa Nữ 
Vương uy quyền, dâng hồn 
dâng xác, dâng cõi lòng yêu 
mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân 
nhỏ hèn, để đời con luôn vui 
sống bằng yên. 

ÐK: Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, 
tấm thân khổ hèn con đến 
kính dâng , quyết chí thánh 
hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí 
chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, 
Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên 
đường mới, xây đắp vinh 
quang Nước Cha muôn đời. 

2. Con khấn xin Mẹ những khi 
đau buồn, trên đường con đi 
trong những ngày nguy khốn, 
đôi mắt đau buồn ngước trông 
lên Mẹ, để được ủi an dưới 
bóng Mẹ yêu. 

3. Xin trái tim Mẹ giữ con tinh 
tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa 
muôn ngàn nguy biến. Con 
ước tới giờ trút hơi thở tàn, 
xác hồn trinh trong nơi Chúa 
nghỉ an. 

 

Các em dâng hoa khoảng 
10 phút 

 

THÁNH LỄ CHÚA 
THĂNG THIÊN 

 
Kết lễ: Nữ Vương Hòa Bình 

ÐK: Kính mừng Nữ Vương, Nữ 
Vương hòa bình, Nữ Vương 
hòa bình, đây bao tâm hồn 
thao thức, dân con đất Việt 
nao nức cất tiếng ca mừng vui 
(cất tiếng ca) kính chào Nữ 
Vương hòa bình. Tung hô (Mẹ 
Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn 
phúc) Mẹ là sáng khắp đất 
nước bao la. Tung hô (Mẹ 
Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn 
phúc) đây nguồn sống yên vui 
chan hòa. 

1. Mẹ chẳng vướng tội truyền, 
bông huệ ngát hương thiêng. 
Mẹ ví như ánh trăng diệu 
huyền, êm như cung đàn thần 
tiên. 

2. Mẹ về với giang sơn, xin Mẹ 
xuống muôn ơn: cho nước 
Nam thoát cơn nguy nan, cho 
dân thấy ngày bình an. 


