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Ngày 9 tháng 1  Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra ở Lourdes Ngày 11 tháng 2 
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Ngày 13 tháng 7 Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày 15 tháng 8 

Ngày 6 tháng 8 Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ Ngày 8 tháng 9 

Ngày 13 tháng 8 Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi Ngày 15 tháng 9 
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10 

Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình vào Ðền Thánh Ngày 21 tháng 11 
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PHẦN 1 
KINH NGUYỆN ÐỂ CHUẨN BỊ TRONG 12 NGÀY 

 
Veni Creator 
Xin Hãy đến giáng phúc ôi Thần Khí Sáng Tạo! 
Và nghĩ ngơi trong linh hồn chúng con; 
Xin hãy đến với ơn sủng và sự trợ giúp Thiên Ðàng, 
Xin đổ đầy tâm hồn những kẻ Ngài đã tạo dựng. 
Hỡi Ðấng bào chữa vĩ đại! Chúng con khóc than với Ngài, 
Ngài là món quà cao quý nhất của Thiên Chúa Tối Cao! 
Là suối nguồn sự sống! Là Ngọn lửa tình yêu! 
Và dịu dàng xức dầu từ trên cao. 
Ðấng được biết đến với ơn bảy nguồn, 
Ngón tay của Thiên Chúa mà chúng con nhìn nhận; 
Ngài là Lời Hứa của Chúa Cha! 
Ðấng phú ban quyền năng cho miệng lưỡi; 
Từ trên cao xin thiêu đốt giác quan của chúng con, 
Và làm cho tâm hồn chúng con trào dâng lòng yêu mến; 
Với đức nhẫn nại kiên vững và nhân đức cao cả 



Xin tăng sức cho xác thịt yếu đuối của chúng con. 
Xin đuổi xa chúng con kẻ thù làm chúng con khiếp sợ, 
Và ban cho chúng con bình an thật của Ngài; 
Như thế dưới sự hướng dẫn của Ngài, 
Chúng con sẽ không quay đi khỏi con đường sự sống. 
Xin ơn sủng Ngài ban cho chúng con 
được biết Chúa Cha và Chúa Con, 
và biết Ngài qua vô số lần thú tội 
Thần Khí vĩnh cửu giáng phúc ban ơn. 
Mọi vinh quang khi năm tháng trôi qua 
thuộc về Chúa Cha và Chúa Con 
Ðấng chổi dậy từ cỏi chết; làm một với Ngài, 
Hỡi Thần Khí Thánh Thiện, hằng hữu. Amen. 
 
Ave Maria Stella 
Hỡi Ngôi Sao của đại dương 
Cổng chính của Thiên Ðàng 
Ðấng mãi mãi Ðồng Trinh 
Của Thiên Chúa tối cao 
 
Ôi lời chào mừng của Thiên sứ Gabriel 
đã thốt ra từ xưa 
Tên của Eva đọc ngược, 
đã cũng cố hòa bình dưới thế 
 
bẻ gãy gông cùm cho kẻ bị giam cầm 
là ánh sáng cho người mù lòa tội nghiệp, 
xua đuổi mọi bệnh hoạn 
là mọi niềm sung sướng hạnh phúc chúng con khẩn nguyện 
 
Ngài là Mẹ của chúng con 
xin hãy dâng lên Chúa những tiếng thở dài 
thay cho chúng con 
Ngài sẽ không chê bỏ 
 
Nữ Trinh của mọi nữ trinh 
là nơi trú ẩn cho chúng con 
là người dịu dàng nhất trong những người hiền dịu 
xin hãy làm cho chúng con đức hạnh và dịu hiền 
 
Chúng con vẫn đang lữ hành dưới thế 
xin hãy nâng đỡ cho sự yếu đuối của chúng con, 
để cùng với Mẹ và Chúa Giêsu 
chúng con được hân hoan mãi mãi 



 
trên thượng tầng Thiên Ðàng 
cùng với Ba Ngôi toàn năng 
Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần 
hưởng phúc vinh hiển, 
Amen. 
 
Kinh Magnificat 
Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, 
Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành 
cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. Amen. 
 

1. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 1 / 33 
Mathêu 5, 1-19 

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.Người mở miệng dạy họ 
rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa 
làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công 
chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 
thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc 
thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn 
hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh 
em cũng bị người ta bách hại như thế. Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó 
cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là 
ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để 
dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải 
chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng 
ngự trên trời. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là 
để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong 
Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 
răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và 
dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 

Trắc nghiệm lương tâm, cầu nguyện, thực hành từ bỏ ý riêng; hy sinh, thanh tẩy tâm hồn. Sự thanh luyện 
cách vô điều kiện này không thể thiếu để được chiêm ngắm Chúa trên trời, gặp gỡ Ngài dưới thế và nhận biết 
Ngài dưới ánh sáng của đức tin. Phần thứ nhất chuẩn bị nhằm xua đuổi tinh thần thế tục trái ngược với Ðức 



Giêsu Kitô. Tinh thần thế gian chủ yếu hàm chứa sự từ chối quyền thống trị tối cao của Chúa; Sự từ chối biểu 
hiện trong việc phạm tội và bất phục tùng; chính là đối nghịch với tinh thần của Chúa, và cũng là tinh thần của 
Mẹ Maria. 
Ðiều đó biểu hiện ở sự ham muốn xác thịt, sự ham muốn của đôi mắt và sự kiêu hãnh trong đời sống. Sự bất tuân 
lề luật Chúa và lạm dụng những thụ tạo dẫn đến việc phạm tội dưới mọi hình thức. Và tất cả những thứ khác là 
do ma quỷ dẫn đến việc phạm tội; những việc làm mang sai lầm và sự tối tăm cho tâm trí, cám dỗ và làm suy sụp 
ý chí. Sự phù hoa là sự huy hoàng và sức quyến rũ mà ma quỷ dùng để gây nên tội lỗi lôi cuốn nơi con người, nơi 
chốn và đồ vật. 

 
2. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 2 / 33 

Mathêu 5, 48 – 6, 1-15 
Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Khi làm việc lành phúc đức, anh 
em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, 
Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường 
biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần 
thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha 
của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo 
đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. 
Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và 
cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ 
trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 
Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu 
nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại 
Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 
xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con 
sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh 
em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ 
không tha lỗi cho anh em. 
 

3. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 3 / 33 
Mathêu 7, 1-14 

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị 
Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh 
thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại 
nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi 
kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. 
Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn 
xé anh em. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, 
ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho 
nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con 



cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho 
những kẻ kêu xin Người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng 
hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường 
thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, 
nhưng ít người tìm được lối ấy. 
 

4. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 4 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 3, chương 7, 40 
Con người tự họ chẳng có gì là tốt cả, và họ không có gì đáng để vinh danh cả. Lạy Chúa, Con người là 

chi mà Chúa phải bận tâm; mà Con Chúa phải đến thăm viếng chúng? Con người xứng đáng chi để Ngài ban cho 
ơn sủng? Lạy Chúa, điều gì khiến con phải phàn nàn, nếu Ngài bỏ rơi con, hay khiến con xứng đáng để than van 
khi con xin Ngài điều gì mà Ngài chẳng nhậm lời? Có điều chắc chắn rằng, con có thể thành thật khi suy nghĩ và 
tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, con chẳng là gì cả, con không thể tự mình làm được điều gì cả, những gì tốt lành, 
nhưng trong mọi sự con luôn thiếu xót và luôn có khuynh hướng về những chuyện hư không. Mặc dù con đuợc 
giúp đỡ và được hướng dẫn trong nội tâm bởi Ngài, con trở nên hoàn toàn hờ hửng và buông thả, nhưng với Ngài, 
Lạy Chúa, Ngài không bao giờ thay đổi, và tồn tại vĩnh viễn, luôn luôn tốt lành, công chính và thánh thiện, luôn 
luôn làm mọi sự tốt lành, công minh, thánh thiện và sắp đặt mọi sự một cách khôn ngoan. 

Nhưng con có khuynh hướng đi lui hơn là đi tới. Con không giữ luôn một trạng thái, vì con luôn luôn thay 
đổi, bảy lần khác nhau. Nhưng con nhanh chóng trở nên tốt lành hơn khi con làm đẹp lòng Ngài, và khi Ngài giơ 
tay giúp đỡ con: vì chỉ có Ngài, không cần đến sự giúp đỡ của người khác, có thể giúp đỡ và tăng cường sức 
mạnh cho con, để mặc dù thái độ của con sẽ thay đổi nhiều hơn theo nhiều hướng khác nhau: nhưng tâm hồn 
được con hoán cải và chỉ tìm yên nghĩ nơi Ngài. 

Một người xem ra có thể rất an toàn trong thời gian hòa bình, nhưng trong thời chiến thường sẽ rất dễ bị 
nản chí. Nếu bạn luôn luôn giữ mình khiêm nhường và bé mọn trong mắt bạn, và giữ tinh thần theo trật tự đúng 
đắn và chế ngự được tinh thần, bạn sẽ không dễ dàng rơi vào hiểm nguy và tội lỗi. Lời khuyên tốt cho bạn là, khi 
đón nhận được thần khí hăng hái nhiệt thành, bạn nên ngẩm nghĩ rằng bạn sẽ như thế nào khi ánh sáng đó bị cất 
đi. 
 

5. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 5 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 3, chương 40 
Vì thế, con biết rõ rằng, để loại bỏ khỏi con mọi nguồn an ủi của người đời, vì lợi ích của sự tận hiến, hay 

sự cần thiết buộc con phải làm để tìm kiếm ngài, vì không một ai có thể an ủi con được. Như thế con mới xứng 
đáng được hưởng ơn huệ của Ngài, và hân hoan với món quà ơn an ủi mới. Cảm là Chúa là Ðấng khiến cho mọi 
sự được tiến triển, thường xuyên xảy đến với con như thế. Con thật chẳng là gì trước nhan Ngài, một kẻ giới hạn 
và yếu đuối. Vì thế, làm sao con có thể vinh danh, hay ước muốn gì để nghĩ rằng mình có thể trở nên cao trọng 
hơn? 

Thật ra con chẳng là gì cả; và là sự hư không nhất. Tính dương dương tự đắt là cơn bệnh dịch ma quái, bởi 
vì nó mang chúng ta đi xa vinh quang thật, và tước đoạt khỏi chúng ta ơn sủng thiên đàng. Vì thế, khi con người 



tự mãn với chính mình, họ làm mất lòng Chúa; Khi họ mong muốn được người đời tán dương, thì họ bị tước đoạt 
khỏi những nhân đức đích thật. Thật vậy, vinh quang và niềm hân hoan thánh thiện chính là vinh danh Chúa, chứ 
không phải là vinh danh chính mình; để được vui mừng trong Danh Thánh Chúa, nhưng không phải nhờ sức 
mạnh của chính mình. Ðể tìm hoan lạc không phải trong loài thụ tạo nào, và được cứu vì lợi ích cho Chúa. Xin 
cho Danh Ngài được ca tụng chứ không phải danh con; Xin cho công việc của Ngài được tán dương chứ không 
phải công việc của con; Xin cho Danh Thánh Ngài được chúc tụng, nhưng đừng để điều gì thêm vào để con được 
sự khen ngợi của người thế. Ngài là vinh quang cua con; là niềm vui của tâm hồn con; trong Ngài, con sẽ luôn 
vinh danh và hân hoan; nhưng với con, con sẽ chẳng có gì để vinh danh ngoài sự yếu đuối. 
 

6. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 6 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 1, chương 18 
Gương mẫu của những người cha thánh thiện 

Hãy nhìn xem mẫu gương sống động của những người Cha Thánh, nơi các Ngài tỏa sáng sự hoàn hảo 
chân thật và đời sống đạo đức. Và bạn sẽ thấy mình thật bé nhỏ và chẳng là gì cả. Than ôi, đời sống chúng ta là gì 
khi so sánh với các Ngài? Những Ðấng Thánh và bạn hữu của Chúa Kitô phụng sự Chúa trong đói khát, lạnh lẽo 
và trần truồng, trong lao nhọc và mệt nhọc, canh thức, ăn chay, cầu nguyện, chiêm niệm, và thường xuyên bị 
khủng bố và quở mắng. Ôi, các thánh Tông Ðồ đã chịu đau khổ biết là chừng nào trong những cuộc bách hại và 
tử đạo khi tuyên xưng đức tin và giữ mình  đồng trinh, và còn lại là tất cả những người theo chân Chúa Kitô! Vì 
khinh chê sự sống đời này, và họ đã giữ được sự sống đời sau. Ðời sống của những người Cha Thánh nơi hoang 
dã thật ngặt nghèo và đầy sự hy sinh từ bỏ! Cám dỗ các Ngài chịu đựng thật lâu dài và đau đớn! Các Ngài thường 
hay bị kẻ thù quấy nhiểu, đã phải cầu nguyện thường xuyên và tha thiết với Chúa biết là chừng nào, các Ngài đã 
phải ăn chay nghiệm ngặt như thế nào! 

Cuộc chiến đấu cam go khiến các Ngài chinh phục được sự bất hảo! Ðể luôn hướng về Chúa các Ngài đã 
sống trong sạch và đơn sơ như thế nào! Ban ngày các Ngài làm việc và phần nhiều các Ngài cầu nguyện vào ban 
đêm; vì trong lúc làm việc, các Ngài không ngớt giữ tinh thần cầu nguyện. Các Ngài dùng tất cả thì giờ để sinh 
lợi. Thời gian xem ra quá ngắn để dành cho Chúa; và ngay cả thời gian cần thiết để nghĩ ngơi cũng bị lãng quên 
trong những giờ nguyện ngắm ngọt ngào. Họ từ bỏ mọi sự sang giàu, địa vị, vinh dự, và thân nhân; họ thật khó 
khăn dể nhận những gì cần thiết cho đời sống. Các Ngài đau lòng khi phục vụ cho thân xác ngay cả trong lúc cần 
thiết. Vì vậy, họ trở nên khó nghèo với những sự thế gian, nhưng dồi dào ơn sủng và nhân đức. 
 

7. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 7 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 1, chương 18 tiếp theo 
Bên ngoài các Ngài đau khổ vì sự thiếu thốn, nhưng bên trong các Ngài được tỉnh dưỡng với ơn sủng và sự an ủi 
thánh thiện. Các Ngài là những người xa lạ với thế giới; dường như các Ngài chẳng là gì cả và thế gian khinh chê 
các Ngài; nhưng các Ngài đáng quý trọng và đầy yêu thương trước nhan Chúa. Nhẫn nại trong đức khiêm nhường 
thật, sống trong sự vâng lời đơn sơ, các Ngài tiến bước trong bác ái và kiên nhẫn, và như thế cứ tiến lên mỗi ngày 
trong tinh thần và đạt đến những ơn huệ lớn lao với Chúa. Các Ngài là gương mẫu cho mọi người tu hành, và phải 
hấp dẫn chúng ta hơn trong việc thăng tiến những gì tốt đẹp, hơn là một số người nguội lạnh khiến cho chúng ta 



phát triển tính cẩu thả và chểnh mảng. Ôi! Thật là vĩ đại khi những người tu hành bắt đầu thời gian tu tập! Ôi! 
Thật là vĩ đại khi các Ngài tận hiến trong cầu nguyện, lòng nhiệt thành với các nhân đức của các Ngài thật lớn 
lao! Các Ngài thật mạnh mẽ khi giữ gìn kỷ luật, nhẫn nại và vâng lời dưới sự điều khiển của đấng bề trên, tất cả 
đều triển nở! Những vết tích còn lại chứng minh những điều đó, các Ngài thật sự thánh thiện và hoàn hảo đã 
chiến đấu thật kiên cường, và nghiền nát thế gian dưới chân mình. Bây giờ, anh ta nghĩ rằng ai không phải là 
người tội lỗi; và ai có thể kiên nhẫn chịu đựng những gì mà anh ta đã đón nhận. Ðó là trạng thái nguội lạnh và cẩu 
thả của chúng ta! Thái độ đó sẽ khiến chúng ta sớm lìa xa sự sốt mến ban đầu, và cảm thấy mỏi mệt trong đời 
sống, vì sự lười biếng và lãnh đạm. Sự tiến bộ về nhân đức dường như đã ngủ quên, những ai thường xuyên thấy 
gương mẫu của những người sùng đạo! 
 

8. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 8 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 1, chương 13 
Chống lại những chước cám dỗ 

Bao lâu chúng ta còn sống trong thế gian, chúng ta không thể không bị cám dỗ và đau khổ. Như đã được 
viết trong sách ông Gióp; “Ðời sống con người trên mặt đất là sự cám dỗ.” Vì thế mọi người phải lo lắng về sự 
cám dỗ và canh chừng trong cầu nguyện, để ma quỷ khỏi tìm được cơ hội để bắt chúng ta: ma quỷ không bao giờ 
ngủ, nhưng luôn đi tới, tìm kiếm những ai mà chúng có thể cắn xé. Không ai hoàn hảo và thánh thiện để không bị 
cám dỗ và chúng ta không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi mà không bị cám dỗ. Mặc dầu vậy, những cơn cám dỗ rất 
hữu ích cho con người. Người ta có thể bị làm phiền  và đau khổ, nhưng qua đó, một người khiêm nhường, trong 
sạch được đào tạo. Tất cả các Thánh đều trải qua đau khổ và cám dỗ và được thanh luyện bởi chúng. Những ai 
không thể chống trả lại cám dỗ thì trở nên người tội lỗi, và bỏ cuộc. 

Nhiều người tìm cách trốn thoát khỏi cám dỗ, và bị sa ngã trầm trọng hơn. Chúng ta không thể chiến 
thắng bằng cách bỏ chạy, nhưng bằng sự kiên nhẫn và khiêm nhường đích thật chúng ta trở nên mạnh mẻ hơn tất 
cả mọi kẻ thù. Những ai chỉ khước từ bề ngoài, và không nhổ tận rể, sẽ được lợi ít hơn; tốt hơn nên vượt qua 
chúng hơn là gắt gỏng và tự quấy nhiễu mình. Những người thường bị cám dỗ nên tìm người cố vấn. Không nên 
đối xử thô bạo với người bị cám dỗ; nhưng cho họ sự an ủi, như chúng ta mong muôn được như vậy. Ý chí không 
bền bỉ và ít trông cậy vào Chúa là khởi đầu của mọi cơn cám dỗ. Như con tàu không có bánh lái chạy tới chạy lui 
trên sóng, người cẩu thả và không có lập trường bị cám dỗ bằng mọi cách.  
 

9. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 9 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 1, chương 13 tiếp theo 
Lửa thử sắt và cám dỗ thử thách người công chính. Chúng ta thường không biết chúng ta có thể làm được 

gì, nhưng cám dỗ giúp chúng ta khám phá mình là ai. Chúng ta phải canh chừng, đặt biệt là khi bắt đầu bị cám dỗ; 
vì lúc đó chúng ta dễ dàng vượt qua được kẻ thù. Chúng ta sẽ không đau đớn vì hắn đi vào cánh cửa của tâm trí, 
nhưng rút lui ở ngưỡng cửa ngay khi gõ vào đó. Khi một người nói rằng: “hãy bắt đầu chống cự; thì việc chữa trị 
đã quá trể.” Khi căn bệnh trở nên nặng, vì sự chần chờ lâu dài, trước tiên là sự cám dỗ đến trong tâm trí như một 
ý nghĩ đơn giãn; sau đó là trí tưởng tượng mạnh, sau đó là lạc thú, và cuối cùng là hành động ma quỷ và sự đồng 
thuận, như thế từng bước một ma quỷ chiếm được lối vào, khi họ không chống trả ngay từ đầu. Ai lười biếng 



không chống trả sớm, thì mỗi ngày họ càng trở nên yếu đuối hơn, và kẻ thù trở nên mạnh mẻ hơn trong họ. Một 
số người đau khổ vì cơn cám dỗ trầm trọng khi bắt đầu trở về với Chúa, một số khác thì ở cuối giai đoạn đó và 
những người khác thì bị cám dỗ hầu như cả cuộc đời. Một số người chỉ bị cám dỗ nhẹ, tuỳ theo mức độ khôn 
ngoan và sự công bằng mà quy định của Chúa Ðấng xét xử con người tùy theo điều kiện và công nghiệp của họ, 
và sắp xếp mọi sự trước để cứu những kẻ Ngài tuyển chọn. Mặc dầu vậy, chúng ta không được thất vọng khi bị 
cám dỗ, nhưng phải cầu nguyện sốt sắng hơn để Chúa giúp chúng ta trong mỗi sự khó khăn: Theo Thánh Phaolô 
thì những ai thật sự làm cho sự cám dỗ thành vấn đề, thì có thể chống lại nó. 

Chúng ta hãy khiêm nhường đặt linh hồn trong bàn tay Chúa trong mọi cơn cám dỗ và khó khăn, vì những 
ai khiêm nhường trong tinh thần, sẽ được cứu và được nâng lên. Cám dỗ và sự đau khổ chứng tỏ được sự tiến bộ 
con người đạt được; đó cũng là công nghiệp lớn lao, và nhân đức được biểu hiện. 
 

10. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 10 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 3, chương 10 
Sự ngọt ngào của việc khinh chê thế gian và phục vụ Chúa 

Lạy Chúa, con sẽ nói một lần nữa. con sẽ nói khi Chúa và Vua của con ở trên cao lắng nghe: Sự ngọt ngào 
của Ngài phong phú làm sao, Lạy Chúa, điều đó đã được ẩn dấu cho những ai kính sợ Ngài! Nhưng Ngài là ai đối 
với những ai yêu mến Ngài? Ðối với những ai phụng sự Ngài với cả tấm lòng? Thật không thể nói được sự ngọt 
ngào thâm trầm Ngài đã dành cho những ai yêu mến Ngài. Nhưng trên hết là Ngài đã tỏ tình yêu mến ngọt ngào 
cho con khi con chưa được thành hình trong lòng mẹ. Ngài đã dựng nên con; và khi con lìa xa Ngài, Ngài đã 
mang con trở lại, để con phụng sự Ngài: và Ngài đã ra lệnh cho con hãy phụng sự Ngài. Ôi suối nguồn tình yêu 
vĩnh cửu, con biết nói gì với Ngài đây? Làm sao con có thể quên được Ngài, Ðấng đã hạ cố nhớ đến con ngay cả 
khi con hư mất? Trên hết mọi hy vọng con mong được Chúa tỏ lòng thương xót cho tôi tớ Ngài; và trên mọi sự, 
xin Ngài hãy biểu lộ ơn sủng và tình bạn hữu của Ngài. Con biết làm gì để đáp lại ơn huệ này? Vì ơn sủng đã 
được ban cho tất cả những ai từ bỏ thế gian, và sống đời tu sĩ. Con phụng sự Ngài có quá đáng hay không, khi 
Ngài là Ðấng mà mọi loài thụ tạo thờ lạy? Dường như không quá đáng cho con khi con phụng sự Ngài; nhưng 
đúng hơn là sự vĩ đại và tuyệt vời cho con, khi Ngài hạ cố nhận con là kẻ xấu xa và vô giá trị làm tôi tớ Ngài. Ðó 
là một vinh dự, và vinh quang lớn lao, và con khinh chê mọi sự vì Ngài. Vì những ai mong muốn làm đối tượng 
để phục vụ Ngài, sẽ được dồi dào ơn sủng. Họ sẽ nghiệm thấy sự an ủi ngọt ngào lớn lao của Chúa Thánh Thần, 
Ðấng là tình yêu của Ngài, đã loại bỏ mọi ham muốn xác thịt. 
 

11. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 11 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 1, chương 25 
Lòng nhiệt thành trong việc hoán cải đời sống trong suốt cuộc đời 

Khi một người áy náy, họ thường bị giao động giữa hy vọng và sợ hãi, một khi họ vượt qua sự sợ hãi và 
gieo mình xuống đất mà cầu nguyện, trước bàn thờ ở nhà thờ và suy nghĩ những điều này trong trí, “Ôi, nếu tôi có 
thể biết thế nào là nhẫn nại,” thì ngay lúc đó anh ta sẽ nghe bên trong anh ta tiếng nói từ thiên đàng: “Và nếu con 
biết được điều này, thì con sẽ làm gì? Hãy làm những gì con cần phải làm, và con sẽ được tuyệt đối an toàn.” Và 
ngay lúc đó anh ta sẽ được an ủi, và khuyên giải. Anh ta phó thác cho Thánh Ý Chúa, và nỗi lo lắng của anh ta 



vơi đi. Anh ta không còn mong muốn những sự việc do sự tò mò hay tìm kiếm để biết được những gì sẽ xảy ra 
cho anh ta, nhưng nghiên cứu để học biết chấp nhận thánh ý hoàn hảo của Chúa ngay từ đầu và sự hoàn hảo của 
mọi việc làm tốt. 

“Hy vọng  trong Chúa,” người tiên tri phán, “Làm mọi việc tốt lành, và cư ngụ trong đất, và ngươi sẽ được 
nuôi dưỡng với sự phong phú của nó.” Có một điều giữ nhiều người ở sự tiến bộ về tâm linh, và lòng thiết tha 
muốn hoán cải đó là: công việc cần thiết phải tranh đấu. Và chắc chắc là họ tiến bộ đặc biệt hơn người khác về 
mặt nhân đức, họ cố gắng cách can trường để vượt qua những việc khó khăn nhất và đối nghịch nhất với họ. Bởi 
thế họ là người thu được lợi ích và xứng đáng được nhiều ơn sủng phong phú hơn, nhất là khi họ làm nhiều nhất 
để vượt qua chính mình và chịu đựng về mặt tinh thần. Thật vậy, tất cả mọi người có những khó khăn không bằng 
nhau để vượt qua và để chịu đựng, nhưng một người siêng năng và sốt sắng sẽ tiến bộ nhiều vì họ có nhiều nhiệt 
huyết hơn người khác, họ chỉnh đốn tốt nhưng ít nóng nảy khi đuổi theo những nhân đức. 
 

12. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 
Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 

Ngày 12 / 33 
Noi gương Chúa Kitô 

theo Thomas á Kempis: quyển thứ 1, chương 25 tiếp theo 
Nhưng nếu bạn quan sát việc gì có giá trị khi bị kiểng trách, hãy ý thức rằng chúng không giống nhau. 

Mỗi khi bạn làm như vậy, hãy nổ lực nhanh chóng để tự cải thiện. Khi quan sát người khác, cũng như khi làm đối 
tượng để người khác ghi nhận. 
 Thật là ngọt ngào và hài lòng khi được thấy người anh em nhiệt thành và sùng đạo, vâng lời và kỷ luật tốt! 
Thật là buồn bả và đau khổ khi thấy họ bước đi không có trật tự, không đáp ứng với ơn gọi của họ! Thật đau đớn 
khi họ bỏ bê những dự định của ơn gọi mà bận rộn với những gì không được giao phó cho sự chăm sóc của họ! 
 Hãy để tâm đến những dự định mà bạn đã đi theo, và luôn đặt trước mặt bạn hình ảnh cây thập giá. Ðiều 
đó sẽ khiến cho bạn thấy xấu hổ khi ngắm nhìn Chúa Giêsu Kitô trên thập tự, và thấy rằng bạn luôn cố gắng để 
được an nhàn hơn Ngài, bạn đang ở thật lâu trên con đường của Chúa. Một người tu hành (sùng đạo) thực hành 
nghiêm chỉnh và sốt sắng đời sống thánh thiện và cuộc khổ nạn của Chúa, sẽ tìm thấy dồi dào ở đó những gì 
mang lại lợi ích và cần thiết cho anh ta, không phải anh ta cần phải tìm điều gì tốt hơn, bên cạnh Chúa. Nếu như 
Chúa Giêsu bị đóng đinh ngự vào lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở và hoàn toàn trở nên người. Một 
người nhiệt thành và siêng năng để chuẩn bị cho mọi sự. 
 Công việc để chống lại thói hư nết xấu và đam mê khó khăn hơn là đổ mồ hôi trên thân xác khi lao lực. 
Anh ta phải tránh khỏi không chỉ những khuyết điểm nhỏ, nhưng bằng cách rơi từng bước một vào những khuyết 
điểm lớn hơn. Bạn sẽ luôn vui mừng vào buổi chiều tối, nếu bạn sống một ngày hữu ích. Hãy tự mình canh thức, 
tự khuấy động mình, tự cảnh giác mình và những gì trở nên của người khác, bạn hãy từ bỏ chính mình. Càng 
chống lại mình cách mạnh bạo, bạn bạn càng tiến bộ nhiều. Amen. 
 

 
PHẦN 2 

TUẦN THỨ NHẤT 
 
Kinh cầu Chúa Thánh Thần 
Xin Chúa thương xót chúng con          
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 



- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
Xin Chúa thương xót chúng con   
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Chúa Kitô nghe cho chúng con   
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật  
- Thương xót chúng con 
(3 câu sau cũng thưa như vậy) 
Ðức Chúa Con, chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.  
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.  
 
Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con, xin ngự vào lòng chúng con. 
Lạy Chúa Thánh Thần Ðấng đồng một bản tính với Chúa Cha và Chúa Con, xin ngự vào lòng chúng con. 
Lời Hứa của Ðức Chúa Cha, 
-Xin thương xót chúng con 
Ánh Sáng của Thiên Ðàng, 
-Xin thương xót chúng con 
Tác giả của mọi sự tốt lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Nguồn nước của thiên đàng, 
-Xin thương xót chúng con 
Ngọn lửa thiêu, 
-Xin thương xót chúng con 
Nhân đức mãnh liệt, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí sức dầu, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí tình yêu và sự thật, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khôn ngoan và thông hiểu, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khuyên giải và sức mạnh, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí hiểu biết và sốt mến, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí kính sợ Chúa, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí ơn sủng và cầu nguyện, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí bình an và hiền lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần Khí khiêm tốn và trong sạch, 
-Xin thương xót chúng con 



Chúa Thánh Thần, Ðấng An Ủi, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng Thánh Hóa, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng Ðiều Khiển Giáo Hội, 
-Xin thương xót chúng con 
Quà Tặng của Thiên Chúa, Ðấng Tối Cao, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần Khí tràn ngập vũ trụ, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khiến chúng con được làm con cái Chúa, 
-Xin thương xót chúng con 
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn cho chúng con biết sợ tội, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi bộ mặt trái đất, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chiếu ánh sáng vào linh hồn 
chúng con, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật Ngài trong tim  
chúng con, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt cháy trong tim chúng con ngọn lửa  
yêu mến Ngài, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con những kho tàng  
ơn sủng Ngài 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy cho chúng con biết cầu nguyện cho nên, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin thắp sáng chúng con bằng sự linh ứng  
thánh thiện của Ngài, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn chúng con trên con đường  
cứu chuộc, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin chỉ ban cho chúng con những kiến thức  
cần thiết, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin truyền cho chúng con thực thi những điều tốt, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con đặc ân của mọi  
nhân đức, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con kiên nhẫn trong công lý, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài là phần thưởng vĩnh cửu cho  
chúng con, 
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,  
xin ban Thánh Thần cho chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
xin đổ vào linh hồn chúng con những ơn Chúa Thánh Thần, 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
Xin ban Thần Khí khôn ngoan và sốt mến. 
 



X: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến!  
     Ðổ đầy tâm hồn những người tín hữu Chúa, 
Ð: Và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha hay thương xót, xin ban cho chúng con Thần Khí Thánh Thiện của Ngài để 
thắp sáng, nung đốt và thanh tẩy chúng con, để chúng con thấm nhuần sương thiên đàng và làm cho chúng con 
sinh hoa kết quả trong những việc làm phúc đức, chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng 
hiệp nhất trong cùng một Chúa Thánh Thần, hằng sống hằng trị đời đời. Amen. 
 
Kinh Cầu Ðức Bà 
Xin Chúa thương xót chúng con          
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
Xin Chúa thương xót chúng con   
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Chúa Kitô nghe cho chúng con   
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật  
- Thương xót chúng con 
(3 câu sau cũng thưa như vậy) 
Ðức Chúa Con, chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.  
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.  
  
Rất Thánh Ðức Bà Maria 
- Cầu cho chúng con 
(Các câu sau cũng thưa như vậy) 
 
Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa trời    
Rất Thánh Nữ Ðồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh   
Ðức Mẹ Chúa Kitô     
Ðức Mẹ Hội Thánh     
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa 
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh    
Ðức Mẹ cực tinh cực sạch    
Ðức Mẹ tuyền Vẹn mọi đàng   
Ðức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ    
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến    
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm    
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành    
Ðức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa   
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế    
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan    



Ðức Nữ rất đáng kính chuộng    
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen    
Ðức Nữ có tài có phép    
Ðức Nữ có lòng khoan nhân    
Ðức Nữ trung tín thật thà    
Ðức Bà là gương nhân đức    
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan   
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng  
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng    
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng   
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng   
Ðức Bà như hoa hồng mầu nhiệm vậy  
Ðức Bà như lâu đài vua Ðavít vậy   
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy    
Ðức Bà như đền vàng vậy    
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy  
Ðức Bà là cửa thiên đàng    
Ðức Bà như sao mai sáng vậy    
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn    
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội    
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo    
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu    
Nữ Vương các Thánh Thiên thần   
Nữ Vương các Thánh Tổ tông   
Nữ Vương các Thánh Tiên tri    
Nữ Vương các Thánh Tông đồ   
Nữ Vương các Thánh Tử Ðạo   
Nữ Vương các Thánh hiển tu    
Nữ Vương các Thánh Ðồng trinh   
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ  
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông   
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời   
Nữ Vương truyền phép rất Thánh Mân Côi  
Nữ Vương gia đình     
Nữ Vương ban sự bằng yên   
  
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế 
Ð: Chúa tha tội chúng con 
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế 
Ð: Chúa nhận lời chúng con 
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế 
Ð: Chúa thương xót chúng con 
X: Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con 
Ð: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.  



Chúng ta hãy cầu nguyện 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời 
chuyển cầu vinh hiển của Ðức Maria trọn đời Ðồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm 
vui hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
 
Ave Maria Stella 
Hỡi Ngôi Sao của đại dương 
Cổng chính của Thiên Ðàng 
Ðấng mãi mãi Ðồng Trinh 
Của Thiên Chúa tối cao 
 
Ôi lời chào mừng của Thiên sứ Gabriel 
đã thốt ra từ xưa 
Tên của Eva đọc ngược, 
đã cũng cố hòa bình dưới thế 
 
bẻ gãy gông cùm cho kẻ bị giam cầm 
là ánh sáng cho người mù lòa tội nghiệp, 
xua đuổi mọi bệnh hoạn 
là mọi niềm sung sướng hạnh phúc chúng con khẩn nguyện 
 
Ngài là Mẹ của chúng con 
xin hãy dâng lên Chúa những tiếng thở dài 
thay cho chúng con 
Ngài sẽ không chê bỏ 
 
Nữ Trinh của mọi nữ trinh 
là nơi trú ẩn cho chúng con 
là người dịu dàng nhất trong những người hiền dịu 
xin hãy làm cho chúng con đức hạnh và dịu hiền 
 
Chúng con vẫn đang lữ hành dưới thế 
xin hãy nâng đỡ cho sự yếu đuối của chúng con, 
để cùng với Mẹ và Chúa Giêsu 
chúng con được hân hoan mãi mãi 
 
trên thượng tầng Thiên Ðàng 
cùng với Ba Ngôi toàn năng 
Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần 
hưởng phúc vinh hiển, 
Amen. 
 
13. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 



Ngày 13 / 33 
Chủ đề của tuần này: Hiểu biết chính mình 

Cầu nguyện, kiểm tra, phản ánh, thực hành từ bỏ ý riêng, sám hối tội lỗi chúng ta, tự hạ mình, tất cả được 
thực hiện dưới chân Mẹ, vì nơi Mẹ chúng ta hy vọng đón nhận được ánh sáng để hiểu biết chính mình. Gần Mẹ, 
chúng ta có thể đo lường được hố thẳm của sự khốn cùng của chúng ta mà không thất vọng. 
 Chúng ta nên dùng tất cả những hành vi với thiện ý để xin được hiểu biết chính mình và ăn năn tội: và 
chúng ta nên làm việc này với tinh thần hiếu thảo. Trong thời kỳ này, chúng ta không nên xem xét nhiều về sự đối 
nghịch tồn tại giữa tinh thần của Chúa Giêsu và chúng ta, như tình trạng khốn nạn và khiêm nhường mà tội lỗi 
chúng ta được giảm thiểu bớt. Hơn nữa, việc tận hiến được dễ dàng và ngắn gọn, chắc chắn và với cách thức hoàn 
hảo để đạt đến sự hiệp nhất với Chúa Kitô như Ngài là Ðấng tuyệt hảo, chúng ta nên đi vào con đường này một 
cách nghiêm túc, mạnh mẽ thuyết phục sự khốn khổ và thất vọng của chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta làm được 
điều này mà không hiểu biết chính mình? 
______________________________________________________ 

 
Luca 11,1-10 

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn 
đệ nói với Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông. 
Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại 
Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng 
con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. 

Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: 
Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả; 
mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với 
tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người 
này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 

Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai 
xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 

 
14. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 14 / 33 

Noi gương Chúa Kitô 
theo Thomas á Kempis: quyển thứ 3, chương 13 

Sự Vâng Phục của một Người Chinh Phục một cách Khiêm Tốn 
Theo Gương Mẫu của Chúa Giêsu Kitô 

 Hỡi con, kẻ cố gắng tránh khỏi sự vâng lời là tránh khỏi ơn sủng; và tự mình tìm kiếm những ích lợi riêng 
(Mathêu 16:24), sẽ đánh mất những gì là của chung. Anh ta đã không vui lòng và tự do quy phục đấng bề trên, đó 
là dấu hiệu thân xác anh ta không quy phục chính anh ta, nhưng thường xuyên đánh đá và giết hại anh ta. Vì thế 
con nên nhanh chóng quy phục đấng bề trên, nếu con muốn bảo vệ thân xác khỏi gánh nặng. Kẻ thù bên ngoài sẽ 
chiến thắng nhanh hơn, khi con người bên trong bị tàn phá. Không có kẻ thù nào gây nhiều rắc rối cho linh hồn 
bằng việc con theo ý riêng, khi con không hòa điệu với Thần Khí. Các con cần phải cùng nhau hạ mình cách chân 
thật, nếu muốn chế ngự xác thịt và máu huyết. Bởi vì con yêu mình quá mức nên sợ phải đầu phục trọn vẹn ý 
riêng cho người khác. Hơn nữa, con nào có ý nghĩa to lớn gì, nhưng chỉ là tro bụi và hư không, khuất phục cho 



con người vì lợi ích cho Chúa, trong khi Ta, là Ðấng Toàn Năng và Tối Cao đã tạo dựng mọi sự từ hư không, 
nhưng tự hạ chính mình cho con người vì lợi ích của họ? 
 Ta đã  trở nên kẻ khiêm nhường và đối tượng của mọi người (Luca 2:7; Gioan 13:14), để các con có thể 
vượt thắng được tính kiêu ngạo bằng chính sự khiêm nhường của Ta. Ôi cát bụi! hãy học biết vâng lời. Hãy học 
biết khiêm nhường, các con là đất và đất sét, hãy hạ mình dưới chân mọi người. Hãy học từ bỏ những mơ ước, và 
hạ mình để quy phục mọi người. 

 
15. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 15 / 33 
Luca 13, 1-5 

Lời mời gọi Sám Hối 
Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-

la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: Các ông tưởng mấy 
người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: 
không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám 
người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người 
ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, 
thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. 
_______________________________________________________ 

 
Tận Hiến hoàn toàn cho Ðức Trinh Nữ Maria, số 81 và 82 

Chúng ta cần Mẹ Maria để Chết cho chính mình 
Thứ đến, để đem chúng ta ra khỏi cái tôi của mình, chúng ta phải chết cho chính mình mỗi ngày. Ðiều này 

bao gồm sự từ bỏ mà sức mạnh của linh hồn và những giác quan của thân xác khiến chúng ta làm. Chúng ta phải 
nhìn thấy như thể chúng ta không nhìn thấy, nghe như thể chúng ta không nghe và xử dụng những vật thể của thế 
giới như thể chúng ta không hề dùng đến chúng. Thánh Phaolô gọi đó là “chết đi hằng ngày.” Trừ khi hạt giống 
phải rơi vào trong lòng đất và chết đi, thì nó cứ là một hạt lúa và không sinh hoa kết quả . Nếu chúng ta không 
chết cho chính mình và nếu việc tận hiến thánh thiện nhất không dẫn chúng ta đến điều cần thiết phải sinh hoa 
quả qua sự chết đi, chúng ta sẽ không sinh hoa quả nào có giá trị và cuộc tận hiến sẽ ngưng sinh lợi ích. Tất cả 
mọi việc làm tốt sẽ thối đi do tính tư ái và ý riêng và như thế những hy sinh to lớn và những hành động tốt lành sẽ 
không được Chúa chấp nhận. Kết quả là khi chết đi chúng ta sẽ tìm thấy mình khiếm khuyết những nhân đức và 
công nghiệp và khám phá ra rằng chúng ta không có được dù chỉ là một tia sáng phản chiếu tình yêu tinh tuyền 
mà Chúa chỉ ban cho những ai chết cho chính họ và đời sống có Chúa ẩn mình trong họ. 

Thứ ba là, chúng ta phải chọn lựa giữa tất cả những cách hiến dâng cho Ðức Trinh Nữ Maria điều sẽ 
hướng chúng ta chắc chắn đến việc chết cho chính mình. Cách tận hiến như thế là tốt nhất và hy sinh nhiều nhất 
đối với chúng ta. 
 
16. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 16 / 33 

Chuẩn bị thực hành 
 Trong tuần lễ thứ nhất này chúng ta hãy dâng lên tất cả những lời nguyện và hành động tận hiến để đạt 
được sự hiểu biết chính mình và hối tiếc vì tội lỗi chúng ta. Hãy biểu hiện tất cả những hành động trong tinh thần 



khiêm nhường. Với tầm nhìn tối hậu này, nếu họ muốn, suy niệm về những gì tôi đã nói liên quan đến tính hư 
hỏng tự nhiên của chúng ta, và tự xem mình, trong 6 ngày trong tuần này, như chẳng có gì ngoài sự lênh đênh 
(sails), nặng nề (slugs), đáng khinh chê (toads), phàm ăn tồi tàn (swine), nham hiểm (snakes) và dâm đãng 
(goats). Nhưng ngoài ra chúng ta có thể xét mình dựa theo ba điểm của Thánh Bernard: “Nhớ rằng chúng ta là hạt 
giống hư thối; là thân xác mà định mệnh là sẽ bị thối rữa đi; và chúng ta sẽ trở nên thức ăn cho giòi bọ.”  Chúng 
ta sẽ kêu xin Chúa và Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho họ cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa xin cho con được thấy,” 
hay “Lạy Chúa xin cho con biết con,” hay “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến.” Mỗi ngày chúng ta phải đọc 
Kinh Cầu Chúa Thánh Thần, với những kinh nguyện theo sau đó, như được chỉ định ở phần đầu. Chúng ta sẽ 
quay sang Ðức Mẹ và nài xin để có được ơn sủng lớn lao làm nền tảng cho mọi sự, đó là ơn được hiểu biết chính 
mình. Với ý chỉ này chúng ta sẽ đọc mỗi ngày Kinh Ave Maria Stella và Kinh Cầu Ðức Bà. 
_______________________________________________________ 

 
Noi gương Chúa Kitô 

Theo Thomas á Kempis: quyển thứ 2, chương 5 
Tự xét mình 

 Chúng ta không thể tin vào chính mình nhiều quá (Gêrêmia 17,5), bởi vì ơn sủng thường thiếu thốn cho 
chúng ta, và sự hiểu biết cũng vậy. Trong chúng ta chỉ có chút ánh sáng, và ánh sáng này mất đi dễ dàng do sự 
cẩu thả của chúng ta. Quá thường chúng ta không nhận thức được sự mù quáng tâm linh thật là to lớn. Quá 
thường chúng ta làm những việc giam ác, và bào chữa thật tệ hại (Thánh Vịnh 141:4). Ðôi khi chúng ta chiều theo 
đam mê, và chúng ta nghĩ rằng điều đó là sự nhiệt thành. Chúng ta khiển trách người khác vì những lỗi nhỏ, mà 
bỏ qua những khuyết điểm to lớn của chúng ta (Mathêu 7:5). Chúng ta cảm thấy đau rất nhanh và nặng nề về 
những gì người khác gây ra cho chúng ta; nhưng hầu như chúng ta không cảm thấy gì khi xúc phạm đến người 
khác. Kẻ tốt lành và xét mình đúng về những việc mình làm sẽ tìm thấy rất ít lý do để đánh giá nặng nề người 
khác. 

 
17. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 17 / 33 

Tận Hiến Chân Thành cho Ðức Trinh Nữ Maria, số 228 
 Xét đoán, và trừng phạt tội lỗi trong mọi sự xét cho cùng; và làm sao bạn có thể đứng vững trước vị Quan 
Tòa nghiêm khắc đó (Do Thái 10:31) với Ngài không việc gì có thể che dấu được, không nhân nhượng với quà 
tặng, không chấp nhận lời biện hộ, nhưng phán xét theo công lý. Thật khốn khổ và khờ dại cho kẻ tội lỗi, kẻ đôi 
khi khiếp sợ trước sự đối nghịch của một người giận dữ, bạn sẽ trả lời như thế nào với Chúa Ðấng biết hết mọi sự 
gian ác của bạn (Gióp 9:2) chống lại ngày phán xét, không người nào có thể được bào chữa bởi kẻ khác, nhưng 
mỗi người sẽ gánh đủ cho họ! 

_______________________________________________________ 
 

Luca 16: 1-8 
Người quản lý bất lương 

Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với 
ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh 
đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! Người quản gia liền 
nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì 
hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! Anh ta 



liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một 
trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. Rồi anh 
ta hỏi người khác: Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên 
lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả 
thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 

 
18. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 18 / 33 
Luca 17, 1-10 

[Khi hướng dẫn một người sai lạc] 
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho 
kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm 
cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.  
[Khi sửa lỗi người anh em] 
Anh em hãy đề phòng! Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối 
hận, thì anh cũng phải tha cho nó. 
[Quyền năng của đức tin] 
Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: Nếu anh em có 
lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng 
sẽ vâng lời anh em. 
[Khiêm nhường phục vụ] 
Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: Mau vào ăn 
cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống 
sau!? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm 
tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn 
phận đấy thôi. 
_______________________________________________________ 

 
Noi gương Chúa Kitô 

Theo Thomas á Kempis: Quyển thứ 3, chương 47 
Tất cả những đau thương là để chịu đựng vì lợi ích cho  

Sự Sống Ðời Ðời 
 Hỡi con, đừng chán nản vì sự lao nhọc mà con định làm vì lợi ích cho Chúa, cũng đừng bao giờ để cho 
những khó khăn làm con thất vọng; nhưng hãy để cho lời hứa của Ta tăng cường sức mạnh và an ủi con trong mọi 
tình huống. Ta sẽ thưởng công cho con xứng đáng, trên mọi chiều kích và mức độ. Công việc khó nhọc ở đây sẽ 
không kéo dài, cũng không luôn luôn đè nặng với sự tiếc nuối. Hãy chờ đợi chốc lát, và con sẽ thấy sự dữ chóng 
qua đi. 
 
19. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 19 / 33 

Luca 18, 15-30 
[Chúa Giêsu và trẻ em] 



Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Thấy vậy, các môn đệ la rầy 
chúng.16 Nhưng Đức Giê-su gọi chúng lại mà nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước 
Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.17 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với 
tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. 
[Người thủ lãnh giàu có] 
Có một thủ lãnh hỏi Đức Giê-su: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? 
Đức Giê-su đáp: Sao ông nói tôi nhân lành? Chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn ông biết 
các điều răn: Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ cha kính mẹ. Ông ta nói: 
Tất cả những việc đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Nghe vậy, Đức Giê-su bảo ông: Ông chỉ còn thiếu có một điều, 
là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy 
đến theo tôi. Nghe vậy, ông ta buồn lắm, vì ông rất giàu. 
[Sự nguy hiểm của sự giàu có] 
Đức Giê-su nhìn ông ta và nói: Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Quả vậy, con lạc đà 
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Những người nghe Đức Giê-su nói liền hỏi: Thế 
thì ai có thể được cứu? Người đáp: Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với 
Thiên Chúa. 
[Phần thưởng của sự từ bỏ] 
Ông Phê-rô thưa: Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy. Người đáp: 
Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại 
không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 

 
TUẦN THỨ HAI 

 
Kinh cầu Chúa Thánh Thần 
Xin Chúa thương xót chúng con          
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
Xin Chúa thương xót chúng con   
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Chúa Kitô nghe cho chúng con   
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật  
- Thương xót chúng con 
(3 câu sau cũng thưa như vậy) 
Ðức Chúa Con, chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.  
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.  
 
Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con, xin ngự vào lòng chúng con. 
Lạy Chúa Thánh Thần Ðấng đồng một bản tính với Chúa Cha và Chúa Con, xin ngự vào lòng chúng con. 
 
Lời Hứa của Ðức Chúa Cha, 



-Xin thương xót chúng con 
Ánh Sáng của Thiên Ðàng, 
-Xin thương xót chúng con 
Tác giả của mọi sự tốt lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Nguồn nước của thiên đàng, 
-Xin thương xót chúng con 
Ngọn lửa thiêu, 
-Xin thương xót chúng con 
Nhân đức mãnh liệt, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí sức dầu, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí tình yêu và sự thật, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khôn ngoan và thông hiểu, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khuyên giải và sức mạnh, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí hiểu biết và sốt mến, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí kính sợ Chúa, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí ơn sủng và cầu nguyện, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí bình an và hiền lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần Khí khiêm tốn và trong sạch, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng An Ủi, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng Thánh Hóa, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng Ðiều Khiển Giáo Hội, 
-Xin thương xót chúng con 
Quà Tặng của Thiên Chúa, Ðấng Tối Cao, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần Khí tràn ngập vũ trụ, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khiến chúng con được làm con cái Chúa, 
-Xin thương xót chúng con 
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn cho chúng con biết sợ tội, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi bộ mặt trái đất, 



Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chiếu ánh sáng vào linh hồn 
chúng con, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật Ngài trong tim  
chúng con, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt cháy trong tim chúng con ngọn lửa  
yêu mến Ngài, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con những kho tàng  
ơn sủng Ngài 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy cho chúng con biết cầu nguyện cho nên, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin thắp sáng chúng con bằng sự linh ứng  
thánh thiện của Ngài, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn chúng con trên con đường  
cứu chuộc, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin chỉ ban cho chúng con những kiến thức  
cần thiết, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin truyền cho chúng con thực thi những điều tốt, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con đặc ân của mọi  
nhân đức, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con kiên nhẫn trong công lý, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài là phần thưởng vĩnh cửu cho  
chúng con, 
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,  
xin ban Thánh Thần cho chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
xin đổ vào linh hồn chúng con những ơn Chúa Thánh Thần, 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
Xin ban Thần Khí khôn ngoan và sốt mến. 
 
X: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến!  
     Ðổ đầy tâm hồn những người tín hữu Chúa, 
Ð: Và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha hay thương xót, xin ban cho chúng con Thần Khí Thánh Thiện của Ngài để 
thắp sáng, nung đốt và thanh tẩy chúng con, để chúng con thấm nhuần sương thiên đàng và làm cho chúng con 
sinh hoa kết quả trong những việc làm phúc đức, chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng 
hiệp nhất trong cùng một Chúa Thánh Thần, hằng sống hằng trị đời đời. Amen. 
 
Kinh Cầu Ðức Bà 
Xin Chúa thương xót chúng con          
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
Xin Chúa thương xót chúng con   



- Xin Chúa thương xót chúng con 
Chúa Kitô nghe cho chúng con   
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật  
- Thương xót chúng con 
(3 câu sau cũng thưa như vậy) 
Ðức Chúa Con, chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.  
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.  
  
Rất Thánh Ðức Bà Maria 
- Cầu cho chúng con 
(Các câu sau cũng thưa như vậy) 
 
Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa trời    
Rất Thánh Nữ Ðồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh     
Ðức Mẹ Chúa Kitô     
Ðức Mẹ Hội Thánh     
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa 
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh    
Ðức Mẹ cực tinh cực sạch    
Ðức Mẹ tuyền Vẹn mọi đàng   
Ðức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ    
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến    
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm    
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành    
Ðức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa   
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế    
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan    
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng    
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen    
Ðức Nữ có tài có phép    
Ðức Nữ có lòng khoan nhân    
Ðức Nữ trung tín thật thà    
Ðức Bà là gương nhân đức    
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan   
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng  
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng    
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng   
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng   
Ðức Bà như hoa hồng mầu nhiệm vậy  
Ðức Bà như lâu đài vua Ðavít vậy   
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy    
Ðức Bà như đền vàng vậy    



Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy  
Ðức Bà là cửa thiên đàng    
Ðức Bà như sao mai sáng vậy    
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn    
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội    
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo    
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu    
Nữ Vương các Thánh Thiên thần   
Nữ Vương các Thánh Tổ tông   
Nữ Vương các Thánh Tiên tri    
Nữ Vương các Thánh Tông đồ   
Nữ Vương các Thánh Tử Ðạo   
Nữ Vương các Thánh hiển tu    
Nữ Vương các Thánh Ðồng trinh   
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ  
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông   
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời   
Nữ Vương truyền phép rất Thánh Mân Côi  
Nữ Vương gia đình     
Nữ Vương ban sự bằng yên   
  
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế 
Ð: Chúa tha tội chúng con 
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế 
Ð: Chúa nhận lời chúng con 
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế 
Ð: Chúa thương xót chúng con 
X: Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con 
Ð: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.  
Chúng ta hãy cầu nguyện 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời 
chuyển cầu vinh hiển của Ðức Maria trọn đời Ðồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm 
vui hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
 
Ave Maria Stella 
Hỡi Ngôi Sao của đại dương 
Cổng chính của Thiên Ðàng 
Ðấng mãi mãi Ðồng Trinh 
Của Thiên Chúa tối cao 
 
Ôi lời chào mừng của Thiên sứ Gabriel 
đã thốt ra từ xưa 
Tên của Eva đọc ngược, 
đã cũng cố hòa bình dưới thế 



 
bẻ gãy gông cùm cho kẻ bị giam cầm 
là ánh sáng cho người mù lòa tội nghiệp, 
xua đuổi mọi bệnh hoạn 
là mọi niềm sung sướng hạnh phúc chúng con khẩn nguyện 
 
Ngài là Mẹ của chúng con 
xin hãy dâng lên Chúa những tiếng thở dài 
thay cho chúng con 
Ngài sẽ không chê bỏ 
 
Nữ Trinh của mọi nữ trinh 
là nơi trú ẩn cho chúng con 
là người dịu dàng nhất trong những người hiền dịu 
xin hãy làm cho chúng con đức hạnh và dịu hiền 
 
Chúng con vẫn đang lữ hành dưới thế 
xin hãy nâng đỡ cho sự yếu đuối của chúng con, 
để cùng với Mẹ và Chúa Giêsu 
chúng con được hân hoan mãi mãi 
 
trên thượng tầng Thiên Ðàng 
cùng với Ba Ngôi toàn năng 
Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần 
hưởng phúc vinh hiển, 
Amen. 
 
Thánh Louis De Montfort cầu nguyện với Ðức Mẹ 
Kính chào Mẹ Maria, con yêu dấu của Chúa Cha Hằng Hữu! Kính chào Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của Chúa con! 
Kính chào Mẹ Maria, vị hôn thê trung tín của Chúa thánh Thần! Kính chào Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của con, Nữ 
Vương yêu dấu của con, Người có quyền lực tối cao trên con! Kính chào niềm vui của con, vinh quang của con, 
tâm hồn và linh hồn của con! Nhờ lòng thương xót Mẹ là tất cả của con, và do công lý con là tất cả của Mẹ. 
Nhưng con không đủ khả năng thuộc về Mẹ. Giờ đây con xin hiến thân trọn vẹn cho Mẹ mà không giữ lại gì cho 
riêng con và cho người khác. Nếu Mẹ thấy nơi con còn có gì chưa thuộc về Mẹ, con xin Mẹ hãy nhận lấy tất cả để 
Mẹ trở nên nữ vương của tất cả những gì thuộc về con. Xin phá hủy tất cả những gì có thể làm mất lòng Chúa, 
nhổ chúng tận gốc và  
biến chúng thành con số không; xin hãy thay thế và vun trồng trong con những gì làm vui lòng Ngài. 
 
Ước gì ánh sáng của Mẹ xua tan bóng tối trong tâm trí con; ước gì đức khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ thay thế 
cho sự kiêu hãnh của con; ước gì sự cao cả thâm trầm của Mẹ kiểm soát những xao động của trí tưởng tượng 
phiêu lưu của con; xin cho ánh mắt của Chúa luôn tràn đầy trong ký ức con với sự hiện diện của Ngài; xin cho 
tình yêu nóng bỏng của trái tim Mẹ nung đốt sự nguội lạnh trong con; xin cho nhân đức Mẹ thay thế cho tội lỗi 
của con; xin cho ơn thánh sủng Mẹ là vật duy nhất trang điểm cho con trong ánh mắt Chúa và bù đắp cho tất cả 
những ước muốn trong con. Cuối cùng, hỡi Mẹ yêu dấu, nếu được, xin hãy ban cho con thần khí duy nhất của Mẹ 



để được biết Chúa Giêsu và thánh ý của Ngài; để con không có linh hồn nào khác ngoài Mẹ để ca ngợi và vinh 
danh Chúa; để con không có trái tim nào khác ngoài Mẹ  để yêu mến Chúa với tình yêu tinh tuyền và nóng bỏng 
như Mẹ. Con không cầu xin Mẹ cho thị kiến, mặc khải, sự hiến dâng đầy cảm tính hay sự thỏa mãn tâm linh. Mẹ 
có ơn thánh sủng để thấy Chúa tỏ tường; Mẹ có ơn thánh sủng để thưởng thức hạnh phúc thiên đàng; Mẹ có ơn 
thánh sủng để chiến thắng khải hoàn vinh quang trên Thiên Ðàng ngự bên hữu con của Mẹ và nắm quyền thống 
trị trên các thiên thần, nhân loại và ma quỷ; Mẹ có ơn thánh sủng để xử dụng tất cả những món quà của Chúa tuỳ 
theo ý muốn của Mẹ. 
 
Như vậy có nghĩa là, Mẹ Maria trên thiên đàng là “phần tốt đẹp nhất” mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ mà sẽ 
không bao giờ bị lấy đi và điều đó làm cho lòng con vui sướng. Cũng giống như phần phúc của con dưới thế, con 
ước mong không gì hơn là tất cả đều thuộc về Mẹ: để con tin chân thành mà không cần được thỏa mãn trong tâm 
linh; để con sung sướng khi chịu đau khổ mà không cần sự an ủi trần thế; để con không ngừng chết cho chính 
mình; và làm việc cho Mẹ cách hăng hái và không ích kỷ cho đến chết như những người tôi tớ khiêm nhường. Ơn 
duy nhất con nài xin cùng Mẹ là hãy cho con trong mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc trong đời con luôn tâm niệm 
rằng: Amen, xin cho tất cả đều là những gì Mẹ đã làm khi còn ở dưới thế; Amen, xin cho tất cả đều là những gì 
Mẹ đang làm trên thiên đàng; Amen, xin cho tất cả đều là những gì Mẹ làm trong linh hồn con, để chỉ mình Mẹ 
vinh danh Chúa Giêsu trọn vẹn trong con bây giờ và mãi mãi. Amen. 
 
Ðọc Kinh Mân Côi 
 
20. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 20 / 33 

Chủ đề của tuần này: Hiểu biết Ðức trinh Nữ Maria 
 Hành động yêu mến, tâm tình hiếu thảo dành cho Ðức Mẹ, bắt chước những nhân đức của Mẹ, đặc biệt là 
đức khiêm nhường sâu thẳm, đức tin sống động, đức vâng lời mù quáng, tinh thần cầu nguyện liên lĩ, sự chết đi 
trong mọi sự, đức trong sạch trổi vượt, đức bác ái nhiệt thành, đức nhẫn nại anh dũng, sự ngọt ngào siêu phàm và 
đức khôn ngoan thánh thiện. Thánh  Louis De Montfort nói: “Ðức Mẹ là hiện thân của mười nhân đức trụ.” 
 Chúng ta phải kết hiệp với chúa Giêsu qua Mẹ Maria – đó là đặc tính của việc tận hiến của chúng ta; vì 
thế, Thánh Louis de Montfort đòi hỏi chúng làm để được hiểu biết Ðức Trinh Nữ Maria. 
 Mẹ Maria là Nữ Vương và Ðấng Trung Gian, là Mẹ và Ðấng dạy dỗ chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để 
hiểu biết tầm ảnh hưởng của địa vị này, sự trung gian, tình mẫu tử, cũng như sự huy hoàng và ơn thánh sủng vốn 
là nền tảng hay hiệu quả của chúng. Mẹ của chúng ta cũng là một khuôn mẫu tuyệt hảo nơi đó chúng ta được 
nung đúc để làm nên những ý chỉ của Ðức Mẹ và khuynh hướng của chúng ta. Chúng ta sẽ không đạt được điều 
này nếu không nghiên cứu đời sống nội tâm của Mẹ Maria; nghĩa là, những nhân đức, ý nghĩ hay tình cảm 
(sentiments), hành động, sự góp phần của Mẹ trong những Mầu Nhiệm của Chúa Kitô và sự kết hợp giữa Mẹ với 
Ngài. 
_______________________________________________________ 
 

Luca :,16-21, 45-52 
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, 

họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc 
nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra 
về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với 



họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó 
là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ… 

…Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con 
trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí 
thông minh và những lời đối đáp của cậu. 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. 
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Bí mật của Ðức Mẹ: số 23-24 
Tận Hiến Chân Thành cho Ðức Mẹ 

 Nếu chúng ta lên thẳng tới Chúa, và kết hiệp với Ngài, chúng ta phải dùng cùng một hình thức Ngài đã 
dùng để xuống với chúng ta, để làm người và để ban ơn cho chúng ta. Nghĩa là tận hiến chân thành cho Ðức Mẹ. 
Có nhiều cách tận hiến chân thành cho Ðức Mẹ: ở đây tôi không nói đến những gì sai. Cách thứ nhất gồm việc thi 
hành những bổn phận của người Kitô hữu, tránh tội trọng, hành động vì yêu mến hơn là vì sợ hãi, cầu nguyện với 
Ðức Mẹ bây giờ và rồi, vinh danh Mẹ như Mẹ Thiên Chúa, nhưng vẫn chưa có điều gì đặc biệt để hiến dâng cho 
Mẹ. Cách thứ hai, gồm những lễ dâng thú vị lên Mẹ thiên về cảm giác hoàn hảo của lòng quý trọng và yêu mến, 
trung thành và tôn kính. Ðiều đó dẫn chúng ta đến việc tham gia những đoàn thể đọc chuỗi Kinh Mân Côi và suy 
tôn áo Ðức Bà, đọc năm chục hay mười lăm chục kinh Mân Côi, vinh danh  ảnh tượng Mẹ và bàn thờ, phát hành 
những kinh nguyện ngợi khen Mẹ và các hình thức tham gia khác. Cách tận hiến này tốt đẹp, thánh thiện và đáng 
khen ngợi nếu chúng ta giữ mình sạch tội. Nhưng cách này không được hoàn hảo như cách kế tiếp, cũng như 
không đủ để giúp ích cho linh hồn chúng ta khỏi những thụ tạo, đang gắn liền với chúng ta để kết hiệp với Chúa 
Giêsu Kitô. Cách tận hiến thứ ba cho Ðức Mẹ được biết và thực hành bởi rất ít người, mà tôi đang mở ra cho bạn, 
linh hồn đã được định trước. Việc tận hiến bao gồm việc tận hiến hoàn toàn cho Ðức Mẹ như người tôi tớ của Mẹ 
Maria, và cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ, để sau đó tất cả những gì chúng ta làm đều làm qua Mẹ, với Mẹ, trong 
Mẹ và cho Mẹ. Chúng ta nên chọn một ngày lễ mà chúng tôi đề ra, để tận hiến và hy sinh cho Ðức Mẹ một cách 
tư nguyện với tình yêu và không ép buộc, hoàn toàn và không thối lui: thân xác và linh hồn, sở hữu bên ngoài như 
nhà cửa, gia đình và lợi tức, và sở hữu bên trong mà tinh thần có được như: công nghiệp, ơn sủng, nhân đức và ơn 
cứu rỗi. 
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Tận hiến chân thành cho Ðức Trinh Nữ Maria, số 106-110 
Dấu tích xác thực của việc hiến dâng cho Ðức Mẹ 

106. Thứ nhất, tận hiến chân thành cho Ðức Mẹ từ bên trong, nghĩa là, những gì đến giữa tinh thần và trái tim và 
theo đó chúng ta giữ gìn lòng quý trọng, đặt Mẹ ở vị trí cao, và tình yêu dành cho Mẹ. 
 



107. Thứ hai, là lòng tin, có thể nói là trong ta tràn đầy lòng tin cậy vào Ðức Trinh Nữ, lòng tin của đứa con dành 
cho người Mẹ yêu dấu. Niềm tin thúc giục chúng ta chạy đến với Mẹ mỗi khi cần về phần hồn lẫn phần xác với 
tấm lòng đơn sơ, tin tưởng và yêu mến. 
 
108. Thứ ba, tận hiến chân thành cho Ðức Mẹ là sự thánh thiện. Sự thánh thiện hướng chúng ta tránh khỏi tội lỗi 
và bắt chước những nhân đức của Mẹ Maria. Mười nhân đức của Mẹ là: đức khiêm nhường sâu thẳm, đức tin 
sống động, đức vâng lời mù quáng, tinh thần cầu nguyện liên lĩ, sự chết đi trong mọi sự, đức trong sạch trổi vượt, 
đức bác ái nhiệt thành, đức nhẫn nại anh dũng, sự ngọt ngào siêu phàm và đức khôn ngoan thánh thiện. 
 
109. Thứ tư, tận hiến chân thành cho Ðức Mẹ thì chung thủy. Sự chung thủy giúp chúng ta tăng cường ước muốn 
làm những việc tốt và tránh khỏi việc dễ dàng từ bỏ thực hành tận hiến. Sự chung thủy còn cho chúng ta can đảm 
để đối đầu với thời trang và châm ngôn của thế giới, sự phiền toái và khuynh hướng phóng túng của xác thịt và 
cám dỗ của ma quỷ. Như thế, một người tận hiến cho Ðức Mẹ thì không hay thay đổi, không cáu kỉnh, không quá 
thận trọng và không nhút nhát. 
 
110. Thứ năm, tận hiến chân thành cho Ðức Mẹ là không vụ lợi. Tính không vụ lợi khiến chúng ta luôn tìm kiếm 
chỉ mình Chúa trong Ðức Mẹ mà không tìm kiếm chính mình. Ðối tượng chân chính của Mẹ Maria không phụng 
sự Nữ Vương Vinh Quang để thỏa mãn tính ích kỷ của mình. Họ không phụng sự Mẹ để được những sự tốt lành 
nhất thời hay vĩnh cửu nhưng lý do đơn giãn và duy nhất là bởi vì Mẹ có quyền được phụng sự và Thiên Chúa 
duy nhất trong Mẹ.   
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Tận hiến chân thành cho Ðức Trinh Nữ Maria, Số 120-121 
Tính tự nhiên của việc tận hiến chân thành cho Ðức Mẹ 

hay tận hiến chân thành cho Chúa Giêsu Kitô 
120. Như tất cả mọi sự hoàn hảo hàm chứa trong trong chúng ta thích hợp, thống nhất và tận hiến cho Chúa 
Giêsu, điều tự nhiên theo đó là sự toàn thiện nhất của tất cả sự tận hiến là những gì thích hợp, thống nhất, và dâng 
hiến chúng ta hoàn hảo nhất cho Chúa Giêsu. Bây giờ trong tất cả mọi loài thụ tạo của Chúa, Mẹ Maria là thích 
hợp nhất với Chúa Giêsu. Vì thế theo đó, đối với mọi việc dâng hiến, hiến dâng cho Mẹ thì hữu hiện nhất và thích 
hợp nhất với Ngài. Càng tận hiến cho Ðức Mẹ, chúng ta càng Tận Hiến cho Chúa Giêsu. Vì thế, tận hiến hoàn 
hảo cho Chúa Giêsu chính là sự tận hiến hoàn hảo và hoàn toàn cho Ðức Trinh Nữ, là cách thức tận hiến tôi giảng 
dạy; hay nói cách khác, đó là việc làm mới lại lời hứa ngày chịu lễ rửa tội. 
 
121. Việc tận hiến này bao gồm việc giao phó mình hoàn toàn cho Mẹ Maria để được thuộc hoàn toàn về Chúa 
qua Mẹ. Ðiều đó đòi hòi chúng ta phải dâng lên: 
(1) Thân xác với cảm giác và ký ức; 
(2) Linh hồn với tất cả khả năng của nó; 
(3) Những sở hữu vật chất hiện có, bao gồm, công nghiệp, nhân đức và những việc làm tốt trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Nói cách khác, chúng ta dâng lên Mẹ tất cả những gì chúng ta có trong đời sống tự nhiên và siêu 
nhiên cũng như những gì chúng ta có trong tương lai, ơn sủng, và vinh quang trên thiên đàng. Chúng ta làm như 
thế mà không giữ lại gì; dù là chỉ một xu, một cọng tóc, hay một việc làm tốt nhỏ. Và chúng ta hiến dâng vì sự 
sống vĩnh cửu mà không yêu cầu hay trông mong được đáp trả cho việc chúng ta hiến dâng và phục vụ, tất cả mọi 



công trạng và vinh dự đều thuộc về Chúa qua Mẹ Maria, trong Mẹ Maria, mặc dù Mẹ không phải - và trên thực tế 
Mẹ luôn luôn - là người rộng lượng nhất và đánh giá cao nhất trong mọi loài thụ tạo. 
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Tận hiến chân thành cho Ðức Trinh Nữ Maria, số 152-164 
 Việc tận hiến này trôi chảy, ngắn gọn, tuyệt hảo và là con đường chắt chắn để đạt được sự kết hợp với 
Chúa, trong đó người Tín Hữu hoàn hảo bao gồm: 
(a) Việc tận hiến này là cách thức trôi chảy. Ðó là con đường Chúa Giêsu Kitô mở ra để đến với chúng ta và trong 
đó không có trở ngại nào ngăn cản chúng ta đến với Ngài. Sự thật là chúng ta cũng có những cách thức khác để 
đạt được sự hiệp nhất thánh thiện, nhưng chúng đòi hỏi nhiều thánh giá hơn và không loại trừ sự thất bại và nhiều 
khó khăn mà chúng ta không thể vượt qua. 
(b) Việc tận hiến này là con đường ngắn để khám phá Chúa Giêsu, bởi vì đó là con đường chúng ta không lang 
thang trên đó, hay bởi vì, như chúng ta mới nói, chúng ta đi trên con đường này với sự dễ dàng và nhiều niềm vui 
lớn lao hơn, và kết quả sẽ nhanh chóng hơn. Chúng ta tiến bộ nhanh hơn trong một thời gian ngắn khi hiến dâng 
cho Ðức Mẹ và thuộc về Mẹ hơn là nhiều năm với ý riêng và chỉ tin vào chính mình. 
(c) Việc tận hiến này là cách thức tuyệt hảo để đến với Chúa và kết hợp với Ngài, vì Mẹ Maria là thụ tạo hoàn 
hảo và thánh thiện nhất trong mọi loài thụ tạo, và Chúa Giêsu, đến với chúng ta trong cách thức hoàn hảo nhất, 
đừng chọn con đường khác cho cuộc hành trình lớn lao và tuyệt vời. Ðấng Tối Cao, Ðấng không thể nào hiểu 
thấu được, Ðấng không thể với tới được, Ðấng đã hạ cố xuống với chúng ta là những thụ tạo thấp hèn và hư 
không. Làm sao việc này có thể làm được? Ðấng Tối Cao đã xuống với chúng ta bằng cách thức tuyệt hảo qua 
Ðức Trinh Nữ Maria khiêm nhường, mà không mất đi thiên tính và sự thánh thiện. Ðiều đó giống như qua Mẹ 
Maria thụ tạo thấp hèn phải được nâng lên Thiên Chúa quyền năng bằng một cách thức mà chúng ta không phải 
sợ hãi. 
(d) Việc tận hiến cho Ðức Mẹ là con đường chắc chắn đến với Chúa Giêsu và đạt được sự thánh thiện qua sự hiệp 
nhất với Ngài. Việc tận hiến mà tôi giảng dạy đây không mới mẻ. Thật vậy, nó không thể bị lên án mà không vứt 
bỏ đi nền tảng của đức tin người Kitô hữu. Rõ ràng là việc tận hiến này không mới mẻ. Nếu nó không được thực 
hành thường xuyên, lý do là vì nó quá cao siêu để được đánh giá và chấp nhận bởi mọi người. Việc tận hiến này 
là con đường an toàn để đến với Chúa Giêsu Kitô, bởi vì vai trò của Ðức Mẹ là đem chúng ta đến với Chúa Giêsu 
con Mẹ. 
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Tận Hiến chân thành cho Ðức Trinh Nữ Maria, số 213-225 
Hiệu quả tuyệt vời của việc tận hiến này 

213. Bạn thân mến, hãy tin chắc rằng nếu bạn tin vào việc thực hành bên trong và bên ngoài việc tận hiến này bạn 
sẽ chỉ định được những hiệu quả sau đây được hình thành trong linh hồn bạn: 

1. Hiểu biết thân phận hư không của chúng ta: bằng ánh sáng mà Chúa thánh Thần ban cho chúng ta qua 
Ðức Mẹ, hiền thê trung tín của Ngài, bạn sẽ nhận thức được khuynh hướng của ma quỷ trong những sa ngã tự 
nhiên và bạn bất lực và chẳng tốt đẹp như thế nào. Cuối cùng, Trinh Nữ Maria khiêm nhường sẽ chia sẻ với bạn 
tính khiêm nhường để mặc dù bạn xem mình ghê tởm và ước muốn bị khinh chê bởi người khác, sẽ không nhìn 
xuống và coi thường một ai khác. 



 2. Chia sẻ với Mẹ trong đức tin. 
214. Ðức Mẹ sẽ chia sẻ với bạn đức tin. Ðức tin của Mẹ khi còn ở dưới thế mạnh mẽ hơn tất cả các tộc trưởng, 
tiên tri, tông đồ và các thánh. 
 3. Món quà yêu thương trong sạch. 
215. Người Mẹ với tình yêu công bằng sẽ xua khỏi tim bạn tất cả sự thận trọng quá đáng và sợ hãi thất thường 
của người nô lệ. 
 4. Lòng tin mạnh mẽ vào Chúa và Mẹ Maria. 
216. Ðức Mẹ sẽ đổ đầy bạn với lòng tin không ràng buộc vào Chúa và Mẹ: bởi vì bạn sẽ không tự đến với Chúa 
một mình nhưng luôn luôn qua Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của bạn. 
 5. Hiệp nhất trong thần khí của Mẹ Maria. 
217. Linh hồn của Ðức Mẹ sẽ kết hiệp với bạn để vinh danh Chúa. Thần khí của Mẹ sẽ chiếm hữu lấy bạn để 
hoan hỉ trong Chúa, Ðấng cứu chuộc Mẹ, nhưng chỉ nếu khi bạn tin tưởng vào việc thực hành việc tận hiến này. 
 6. Biến đổi trở nên giống Chúa Giêsu. 
218. Nếu Ðức Mẹ, Cây sự Sống, được vun trồng trong linh hồn bạn qua việc trung thành tận hiến này, khi đến giờ 
Mẹ sẽ sinh ra hoa quả không gì khác hơn là Chúa Giêsu. 
 7. Vinh danh Chúa nhiều hơn. 
222. Nếu bạn sống việc tận hiến này chân thành, bạn sẽ làm vinh danh Chúa Giêsu trong một tháng nhiều hơn là 
nhiều năm mà những cách dâng hiến khác đòi hỏi. 

 
26. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 26 / 33 

Tận hiến chân thành cho Ðức Trinh Nữ Maria, số 12-38 
 Một vị thánh nói: “Nếu bạn muốn hiểu người Mẹ, hãy tìm hiểu người con.” Hic taceat omnis lingua: Ở 
đây hãy để cho mọi miệng lưỡi im lặng. Tim tôi đã đọc lên cho tôi với niềm vui đặc biệt tất cả những gì tôi đã 
viết để tỏ ra rằng Mẹ Maria đã không được biết đến cho đến giờ phút này, và đó là một trong những lý do khiến 
cho Chúa Giêsu Kitô đã không được biết đến như Ngài cần phải được biết đến. Như thế, một cách chắn chắn 
rằng, kiến thức và vương quốc của Chúa Giêsu Kitô phải đến trong thế giới, điều đó chỉ là hiệu quả cần thiết của 
việc hiểu biết uy quyền của Mẹ Maria. Trước hết, việc Mẹ đã ban Ngài cho thế giới sẽ củng cố vương quốc của 
Ngài trên thế giới. 
 Cùng với toàn thể giáo hội, tôi hiểu biết rằng Mẹ Maria, là thụ tạo duy nhất được hình thành bởi tay Chúa, 
khi so sánh với quyền uy vô hạn của Ngài, Mẹ nhỏ hơn một nguyên tử, hay đúng hơn chỉ là hư không, vì chỉ có 
mình Ngài có thể phán: “Ta là Ðấng tự hữu.” Kết quả là, Thiên Chúa cao cả, Ðấng luôn độc lập và viên mãn, 
chưa bao giờ và tuyệt đối không bao giờ cần Ðức Trinh Nữ  để hoàn thành thánh ý Ngài và để biểu thị vinh quang 
của Ngài. Ðể làm mọi sự Ngài chỉ việc thực hiện chúng. Mặc dầu vậy, tôi tuyên xưng rằng, khi quan sát sự việc 
như chính chúng, bởi vì Chúa quyết định bắt đầu và hoàn thành công trình vĩ đại của Ngài qua Ðức Trinh Nữ 
Maria từ khi Ngài tạo dựng Mẹ, chúng ta có thể an toàn khi tin tưởng rằng Chúa sẽ không thay đổi chương trình 
trong thời gian sắp tới, vì Ngài là thiên Chúa và vì thế Ngài sẽ không thay đổi trong ý nghĩ và đường lối hành 
động. 
 Mẹ Maria là Nữ Vương trên trời và dưới đất nhở ơn sủng như Chúa Giêsu là vua theo tự nhiên và nhờ sự 
chinh phục. Tuy nhiên, triều đại của Chúa Giêsu Kitô tồn tại trước tiên là trong tâm hồn hay trong nội tâm của 
con người, như lời thánh Kinh, “Triều đại Chúa ở với các con,” vì thế triều đại của Ðức Trinh Nữ trước tiên cũng 
ở trong con người, nghĩa là, trong linh hồn, trước tiên là trong những linh hồn mà Mẹ được vinh danh với Con Mẹ 



hơn là bất cứ thụ tạo hữu hình nào. Như thế, như các thánh chúng ta có thể gọi Mẹ là Nữ Vương của tâm hồn 
chúng ta. 

 
TUẦN THỨ BA 

Kinh cầu Chúa Thánh Thần 
Xin Chúa thương xót chúng con          
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
Xin Chúa thương xót chúng con   
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Chúa Kitô nghe cho chúng con   
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật  
- Thương xót chúng con 
(3 câu sau cũng thưa như vậy) 
Ðức Chúa Con, chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.  
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.  
Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con, xin ngự vào lòng chúng con. 
Lạy Chúa Thánh Thần Ðấng đồng một bản tính với Chúa Cha và Chúa Con, xin ngự vào lòng chúng con. 
 
Lời Hứa của Ðức Chúa Cha, 
-Xin thương xót chúng con 
Ánh Sáng của Thiên Ðàng, 
-Xin thương xót chúng con 
Tác giả của mọi sự tốt lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Nguồn nước của thiên đàng, 
-Xin thương xót chúng con 
Ngọn lửa thiêu, 
-Xin thương xót chúng con 
Nhân đức mãnh liệt, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí sức dầu, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí tình yêu và sự thật, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khôn ngoan và thông hiểu, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khuyên giải và sức mạnh, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí hiểu biết và sốt mến, 
-Xin thương xót chúng con 



Thần khí kính sợ Chúa, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí ơn sủng và cầu nguyện, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí bình an và hiền lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần Khí khiêm tốn và trong sạch, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng An Ủi, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng Thánh Hóa, 
-Xin thương xót chúng con 
Chúa Thánh Thần, Ðấng Ðiểu Khiển Giáo Hội, 
-Xin thương xót chúng con 
Quà Tặng của Thiên Chúa, Ðấng Tối Cao, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần Khí tràn ngập vũ trụ, 
-Xin thương xót chúng con 
Thần khí khiến chúng con được làm con cái Chúa, 
-Xin thương xót chúng con 
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn cho chúng con biết sợ tội, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi bộ mặt trái đất, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chiếu ánh sáng vào linh hồn 
chúng con, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật Ngài trong tim  
chúng con, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt cháy trong tim chúng con ngọn lửa  
yêu mến Ngài, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con những kho tàng  
ơn sủng Ngài 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy cho chúng con biết cầu nguyện cho nên, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin thắp sáng chúng con bằng sự linh ứng  
thánh thiện của Ngài, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn chúng con trên con đường  
cứu chuộc, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin chỉ ban cho chúng con những kiến thức  
cần thiết, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin truyền cho chúng con thực thi những điều tốt, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con đặc ân của mọi  
nhân đức, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con kiên nhẫn trong công lý, 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài là phần thưởng vĩnh cửu cho  
chúng con, 



 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,  
xin ban Thánh Thần cho chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
xin đổ vào linh hồn chúng con những ơn Chúa Thánh Thần, 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
Xin ban Thần Khí khôn ngoan và sốt mến. 
 
X: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến!  
     Ðổ đầy tâm hồn những người tín hữu Chúa, 
Ð: Và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha hay thương xót, xin ban cho chúng con Thần Khí Thánh Thiện của Ngài để 
thắp sáng, nung đốt và thanh tẩy chúng con, để chúng con thấm nhuần sương thiên đàng và làm cho chúng con 
sinh hoa kết quả trong những việc làm phúc đức, chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng 
hiệp nhất trong cùng một Chúa Thánh Thần, hằng sống hằng trị đời đời. Amen. 
 
Ave Maria Stella 
Hỡi Ngôi Sao của đại dương 
Cổng chính của Thiên Ðàng 
Ðấng mãi mãi Ðồng Trinh 
Của Thiên Chúa tối cao 
 
Ôi lời chào mừng của Thiên sứ Gabriel 
đã thốt ra từ xưa 
Tên của Eva đọc ngược, 
đã cũng cố hòa bình dưới thế 
 
bẻ gãy gông cùm cho kẻ bị giam cầm 
là ánh sáng cho người mù lòa tội nghiệp, 
xua đuổi mọi bệnh hoạn 
là mọi niềm sung sướng hạnh phúc chúng con khẩn nguyện 
 
Ngài là Mẹ của chúng con 
xin hãy dâng lên Chúa những tiếng thở dài 
thay cho chúng con 
Ngài sẽ không chê bỏ 
 
Nữ Trinh của mọi nữ trinh 
là nơi trú ẩn cho chúng con 
là người dịu dàng nhất trong những người hiền dịu 
xin hãy làm cho chúng con đức hạnh và dịu hiền 
 
Chúng con vẫn đang lữ hành dưới thế 



xin hãy nâng đỡ cho sự yếu đuối của chúng con, 
để cùng với Mẹ và Chúa Giêsu 
chúng con được hân hoan mãi mãi 
 
 
trên thượng tầng Thiên Ðàng 
cùng với Ba Ngôi toàn năng 
Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần 
hưởng phúc vinh hiển, 
Amen. 
 
Kinh cầu Danh Thánh Chúa Giêsu 
Xin Chúa thương xót chúng con          
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
Xin Chúa thương xót chúng con   
- Xin Chúa thương xót chúng con 
Chúa Kitô nghe cho chúng con   
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật  
- Thương xót chúng con 
(3 câu sau cũng thưa như vậy) 
Ðức Chúa Con, chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.  
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.  
 
Lạy Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa Hằng Sống, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là vinh quang Thiên Chúa Cha, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là ánh sáng vĩnh cửu sáng ngời nhất, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Vua vinh quang, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là mặt trời công chính, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Con của Ðức trinh Nữ Maria, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Ðấng thân thương nhất, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Ðấng đáng khâm phục nhất, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Thiên Chúa tối cao, 



-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Cha của thế giới đang đến, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Ðấng phù trợ và ban ơn khuyên giãi lớn lao, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Ðấng có quyền năng tối thượng, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Ðấng nhẫn nại nhất, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Ðấng vâng lời nhất, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu,  là Ðấng hiền lành và khiêm nhường, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, yêu thương và nhân lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, người yêu dấu của chúng con, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Chúa bình an, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu,  là tác giả của sự sống, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là gương mẫu của các nhân đức, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là người yêu của các linh hồn, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Chúa của chúng con, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là nơi ẩn náu của chúng con, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Cha của kẻ khó, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là kho tàng của đức tin, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Ðấng chăn chiên tốt lành, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là ánh sáng thật, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là sự khôn ngoan vĩnh cửu, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là sự tốt lành vĩnh cửu, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là đường và là sự sống cho chúng con, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là niềm vui của các thiên thần, 



-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là Vua của các dòng tộc, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là thầy của các Tông Ðồ, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là thầy của những người rao giảng phúc âm, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là sứ mạnh của các thánh tử đạo, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là ánh sáng của người giáo sĩ, 
-Xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Giêsu, là sự trong sạch của các kẻ đồng trinh, 
-Xin thương xót chúng con 
 
Lạy Chúa Giêsu, là vương miệng của tất cả các thánh, 
-Xin thương xót chúng con 
 
Xin thương xót chúng con,  
- Xin tha thứ cho chúng con, lạy Chúa Giêsu. 
Xin thương xót chúng con,  
- Xin nhậm lời chúng con, lạy chúa Giêsu. 
 
Khỏi mọi kẻ thù, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Khỏi mọi tội lỗi, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Khỏi cơn thịnh nộ của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Khỏi cạm bẩy của kẻ thù, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Khỏi thần ô uế, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Khỏi cái chết đời đời, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Khỏi sự ruồng bỏ của sự linh ứng của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
 
Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ sự giáng sinh của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ thời thơ ấu của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ đời sống cực thánh của Ngài, 



- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ công nghiệp Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ cuộc khổ nạn và vượt qua của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ thánh giá và tình trạng bị bỏ rơi của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
 
Nhờ những đau khổ của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ cái chết và mai táng của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ sự Phục Sinh của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ biến cố Thăng Thiên của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ việc Ngài sáng lập Bí Tích Thánh Thể, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ niềm vui của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
Nhờ vinh quang của Ngài, 
- Lạy Chúa Giêsu, Xin cứu chúng con 
 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,  
- Xin cứu chúng con, lạy Chúa Giêsu. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
- Xin nhậm lời chúng con, lạy Chúa Giêsu. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, 
- Xin thương xót chúng con. 
 
Lạy Chúa Giêsu,  
- Xin đoái nghe lời chúng con, 
Lạy Chúa Giêsu,  
- Xin nhậm lời chúng con. 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã phán rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, 
hãy gõ thì hãy mở cho; Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con tình yêu thánh thiện của Ngài, để chúng con 
luôn yêu mến Ngài với cả trái tim, trong mọi lời nói và hành động, và không bao giờ ngừng ca ngợi Ngài. 
 
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn kính sợ và yêu mến Danh Thánh Ngài; để Ngài không bao giờ thất bại trong 
việc điều khiển những kẻ mà Ngài đã cũng cố vững chắc trong tình yêu Ngài, Ðấng hằng sống hằng trị đời đời 
chẳng cùng. Amen. 
 
Thánh Louis De Montfort cầu nguyện với Chúa Giêsu 



Lạy Chúa Giêsu yêu dấu nhất của con, xin giũ lòng thương để con bày tỏ lòng biết ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho 
con người Mẹ thánh của Ngài qua sự hiến thân và ràng buộc thánh thiện, qua đó Mẹ trở nên đấng bào chữa trước 
sự hiện diện đầy quyền uy của Chúa và là đấng trợ giúp trong cơn khốn khó tột cùng. Than ôi! con xấu xa đến nỗi 
nếu không cò người Mẹ thân thương này chắc chắn con sẽ bị hư mất. Vâng, Mẹ Maria rất cần thiết cho con bên 
cạnh Chúa và ở mọi nơi: Mẹ có thể làm nguôi cơn thịnh nộ công chính của Chúa, bởi vì con thường hay phản 
nghịch với Ngài; Mẹ có thể cứu con khỏi án phạt đời đời bởi công lý của Chúa, mà con đáng chịu; Mẹ có thể 
chiêm ngắm Chúa, nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa, đến gần Chúa và làm vui lòng Ngài; Mẹ có thể 
giúp con cứu được linh hồn con và linh hồn những người khác; tóm lại, Mẹ Maria là yếu tố  
cần thiết cho con để con có thể thực thi thánh ý Chúa và tìm kiếm  
vinh danh Chúa nhiều hơn trong mọi sự. Làm sao con có thể tuyên bố cho toàn thế giới biết lòng thương xót mà 
Ngài đã tỏ cho con! Làm sao mọi người biết được rằng con đáng chịu án phạt đời đời, nếu không có Mẹ Maria! 
Làm sao con có thể cảm tạ Ngài vì ơn phước lớn lao đó! Mẹ Maria ở trong con. Thật là một kho tàng! Thật  là sự 
an ủi! Làm sao con sẽ không thuộc về Mẹ? Với Thánh Gioan Tông Ðồ dưới chân Thánh Giá, con đón nhận Mẹ 
ngàn lần cho riêng con và hiến dâng thân con cho Mẹ bấy nhiêu lần; Nhưng con chưa  
hiến dâng cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, con ước được làm mới lại việc dâng hiến này như Ngài muốn con 
làm như thế. Và nếu như Ngài thấy nơi linh hồn hay thân xác con điều gì không thuộc về vị công chúa oai vệ này, 
thì xin Ngài xua đuổi chúng đi xa khỏi con, vì những gì trong con không thuộc về Mẹ thì không xứng đáng với 
Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con những ơn sủng này. Xin vun trồng nơi linh hồn con Cây sự sống 
thật, là Mẹ Maria;  
xin nuôi dưỡng và chăm sóc để cây được lớn lên và trổ hoa và đem lại hoa quả sự sống dồi dào. Lạy Chúa Thánh 
Thần, xin cho con được hiến dâng cho Mẹ Maria, hiền thê trung tín của Ngài; xin cho con luôn tin cậy vững vàng 
vào trái tim từ mẫu và chốn náu nương vĩnh cửu trong lòng thương xót của Mẹ, để qua Mẹ Chúa Giêsu Kitô sẽ 
được thật sự hình thành trong con, vĩ đại và đầy quyền năng, trọn vẹn trong thời gian tuyệt đối. Amen. 
 
Chúa Giêsu sống trong Ðức Mẹ 
Lạy Chúa Giêsu, Ðấng sống trong lòng Mẹ Maria, 
Xin hãy ngự đến và sống trong lòng tôi tớ Ngài, 
Trong thần khí thánh thiện của Ngài, 
Trong sự kiện toàn của sức mạnh Ngài, 
Trong sự thật của các nhân đức Ngài, 
Trong sự hoàn hảo của đường lối Ngài, 
Trong sự hiệp nhất của các mầu nhiệm của gài, 
Xin chinh phục hết mọi kẻ thù nghịch, 
Trong thần khí Ngài, cho vinh quang Thiên Chúa Cha. Amen. 
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Chủ đề của tuần này: Hiểu biết Ðức Giêsu Kitô 
 Trong thời kỳ này chúng ta chú tâm vào việc học hỏi về Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải học hỏi những gì 
về Chúa Kitô? Trước tiên Ngài là Chúa và là con người, ơn sủng và vinh quang của Ngài; rồi đến quyền lực thống 
trị tối cao của Ngài trên chúng ta; Từ đó, sau khi từ bỏ Satan và thế gian, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô là 
Chúa của chúng ta. Kế đến chúng ta sẽ học hỏi những gì? Hành động bên ngoài và cũng là đời sống bên trong của 



Ngài; nghĩa là, những nhân đức và hoạt động của Thánh Tâm Ngài; Sự liên kết với Mẹ Maria trong mầu nhiệm 
Nhập Thể, thời thơ ấu và đời sống ẩn dật, tiệc cưới ở Cana và trên đồi Calvary. 
_______________________________________________________ 
 

Tận Hiến chân thành cho Ðúc Trinh Nữ Maria, số 61-62 
61. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật phải là nguyên tắc cơ bản tối hậu của tất cả mọi sự tận hiến; 
nếu không chúng ta sẽ bị sai lầm và mất hướng. Ngài là khởi đầu (Alpha) và là kết thúc (Omega) của mọi sự. 
Thánh Phaolô nói: “chúng ta làm việc chỉ để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô.” Vì trong 
Ngài cư ngụ trọn vẹn sự thánh thiện và sự viên mãn tràn đầy của ơn sủng, nhân đức và sự hoàn hảo. Chỉ nơi Ngài 
chúng ta được chúc phúc với mọi ơn sủng tâm linh; Ngài là người Thầy duy nhất mà chúng ta phải học hỏi; là 
Chúa duy nhất chúng ta nên trông cậy; là Ðầu duy nhất chúng ta nên gắn liền với và là gương mẫu duy nhất 
chúng ta nên bắt chước. Ngài là vị Thầy Thuốc duy nhất có thể chửa trị cho chúng ta; là Ðấng chăn chiên duy 
nhất có thể nuôi dưỡng chúng ta; là Ðường duy nhất có thể hướng dẫn chúng ta; là Sự Thật duy nhất mà chúng ta 
có thể tin; là Sự Sống duy nhất có thể ban sức sống cho chúng ta. Chỉ mình Ngài là mọi sự cho chúng ta và chỉ 
mình Ngài có thể đáp ứng tất cả những ước muốn của chúng ta. Chúng ta không được ban cho Danh nào khác 
dưới gầm trời mà nhờ đó chúng ta được cứu. Thiên Chúa không đặt để nền tảng nào khác cho sự cứu rỗi của 
chúng ta, hoàn hảo và vinh quang hơn Chúa Giêsu. Mọi công trình xây dựng lớn lao mà không xây trên nền tảng 
chắc chắn đó, là xây dựng trên cát và sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Qua Ngài, với Ngài và trong Ngài, chúng ta 
có thể làm được mọi sự và mang lại danh dự và vinh quang cho Thiên Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Chúa 
Thánh Thần; chúng ta có thể làm cho chúng ta nên hoàn hảo và là hương thơm của sự sống vĩnh cửu cho những 
người xung quanh. 
 
62. Nếu như thế có nghĩa là chúng ta cũng cố việc tận hiến cho Ðức Mẹ, cũng chỉ là để cũng cố việc tận hiến cho 
Chúa hoàn hảo hơn, bằng cách cung cấp một con đường bằng phẳng nhưng chắc chắn để đến với Chúa Giêsu 
Kitô. Nếu việc tận hiến cho Ðức Mẹ làm chúng ta xao lãng việc tận hiến cho Chúa, chúng ta phải từ khước nó 
như một ảo giác của ma quỷ. Nhưng con xa lắm mới có trường hợp này. Như tôi đã chỉ dẫn và sẽ chỉ dẫn sau này, 
việc tận hiến này là cần thiết, đơn giản và duy nhất bởi vì đó là con đường đến với Chúa Giêsu hoàn hảo, yêu mến 
Ngài cách tinh tế và phục vụ Ngài với niềm tin tưởng. 
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Mathêu 26:1, 26-29, 36-46 
Khi Đức Giê-su giảng dạy tất cả những điều ấy xong, Người bảo các môn đệ của Người rằng: Anh em biết 

còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá… 
…Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: 

Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: Tất 
cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo 
cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em 
uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy… 

…Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn 
đệ: Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện. Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-
đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến 
chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: 



Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý 
Cha. Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: Thế ra anh em không thể 
canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh 
thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: Lạy Cha, nếu con cứ 
phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha. Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang 
ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ 
Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con Người bị 
nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới. 
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Noi gương Chúa Kitô 
Theo Thomas á Kempis: quyển thứ 1, chương 1 

Bắt chước Chúa Kitô, và Khinh Chê mọi sự Phù Vân của Thế Gian 
Ai đi theo Ta thì sẽ không đi trong bóng tối (Gioan 8:12), Chúa phán. Ðây là lời Chúa Kitô, qua đó chúng 

ta được khuyên nhủ phải bắt chước cuộc đời và lối sống của Ngài như thế nào, nếu chúng ta thật đã được soi 
sáng, và giãi cứu khỏi mọi sự mù quáng của trái tim. Vì thế, hãy để cho người thủ lãnh cố gắng suy niệm dựa trên 
cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. 

 
1. Giáo lý của Chúa Chúa Kitô vượt trên tất cả giáo lý của người thánh thiện; và Ngài có Thần Khí sẽ tìm ra 
manna đã được giấu kỹ (Khải Huyền :17). Nhưng nhiều người thường nghe Phúc Âm của Chúa bị sa ngã, cảm 
thấy ước muốn rất ít sau đó, bởi vì họ không có Thần Khí của Chúa Kitô (Rôma 8:9). Nhưng ai có đầy Thần Khí 
và với sự thích thú sẽ hiểu được lời Chúa, và phải cố gắng làm cho đời sống của họ hoàn toàn như đời sống của 
Chúa Kitô. 
 
2. Ðiều gì làm cho bạn có thể giảng thuyết sâu sắc về Chúa Ba Ngôi, nếu bạn không từ bỏ tính khiêm nhường, và 
vì thế là mất lòng Chúa Ba Ngôi? Chắc chắn lời nói sâu sắc không làm cho con người trở nên thánh thiện và công 
chính; nhưng đời sống đạo đức làm cho họ thân mật với Chúa. Tốt hơn tôi nên cảm thấy ăn năn, hơn là biết được 
định nghĩa điều đó. Nếu bạn thuộc nằm lòng cuốn Phúc Âm, và nói về tất cả những triết gia, thì bạn được lợi 
những gì nếu bạn không yêu mến Chúa (1 Corintô 13:2), và không có ơn sủng của Ngài? 

Hư không của mọi thứ hư không, và tất cả đều là hư không (Giảng Viên 1:2), ngoại trừ việc yêu mến 
Chúa, và phụng sự một mình Ngài. Ðây là sự khôn ngoan cao ca nhất, mà những cố gắng của thế giới thúc giục 
tiến tới phía trước nơi vương quốc thiên đàng. 
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Mathêu 27, 36-44 
Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này 

là Giê-su, vua dân Do-thái. Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ 
qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại 
được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! Các thượng tế, kinh sư 
và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! 



Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người 
cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: Ta là Con Thiên Chúa! Cả những tên cướp cùng bị 
đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. 
_______________________________________________________ 

 
Noi gương Chúa Kitô 

Theo Thomas á Kempis: quyển thứ 2, chương 12 
Ðường lối cao cả của vị Vua của Thánh Giá 

Ðối với nhiều người dường như khó khăn để nói, “từ bỏ mình, vát thập giá, và theo Chúa Giêsu” (Mathêu 
16:24). Nhưng khó khăn hơn khi nghe lời cuối cùng, “Hãy cút đi, hỡi quân gian ác, vào nơi lửa không bao giờ 
tắt” (Mathêu 25:41). Với những ai bây giờ nghe và giữ lời Thánh Giá, sẽ không phải sợ hãi (Thánh Vịnh 112:7) 
khi nghe án phạt khốn nạn đời đời. Biểu hiện của Thánh Giá sẽ ở trên Thiên Ðàng, khi Chúa đến phán xét 
(Mathêu 24:33). Và rồi tất cả những tôi tớ của Thánh Giá, những kẻ trong đời sống noi theo gương Chúa Kitô 
trên thập giá, sẽ được kéo lên gần Chúa Kitô là vị quan tòa với lòng tin vững chắc. 

Tại sao bạn lại không vát lấy Thánh Giá vốn dẫn bạn đến với vương quốc của Ngài? Thánh Giá là sự cứu 
độ, Thánh Giá là sự sống, Thánh Giá bảo vệ khỏi kẻ thù, Thánh Giá truyền sự ngọt ngào thiên đàng, Thánh Giá là 
sức mạnh của lý trí, Thánh Giá là niềm vui của tinh thần, Thánh Giá là chiều cao của nhân đức, Thánh Giá là sự 
thánh thiện hoàn hảo. 

Vì thế hãy vát lấy Thánh Giá và đi theo Chúa Giêsu (Luca 14:27), và bạn sẽ đi vào đời sống vĩnh cửu. 
 
31. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 31 / 33 

Noi gương Chúa Kitô 
Theo Thomas á Kempis: quyển thứ 4, chương 2 

Sự tốt lành và tình yêu của Chúa được biểu hiện qua Bí Tích này 
 Với lòng tin vào sự tốt lành và lòng thương xót lớn lao, Lạy Chúa, xin kéo con đến gần, kẻ bệnh hoạn cho 
Ðấng chữa lành, kẻ đói khát cho Ðấng là Suối Nguồn sự sống, kẻ nghèo túng cho vị Vua trên Thiên Ðàng, kẻ tôi 
tớ cho Chúa của nó, một thụ tạo cho Ðấng Tạo Hóa, kẻ ưu phiền cho Ðấng Ủi An dịu dàng. “Nhưng khi nào thì 
điều đó xảy ra cho con (Luca 1:43)? Con là ai mà Ngài phải ban cho cho con chính mình Ngài? Làm sao một kẻ 
tội lỗi dám xuất hiện trước mặt Ngài? 
 Vì sao ngài lại hạ cố đến trong thân phận tội lỗi? Ngài biết tôi tớ của Ngài, và biết rõ rằng bên trong hắn 
chẳng có gì là tốt, vì thế Ngài không nên ban cho hắn những ơn đó. Con tự thú nhận sự hèn hạ của con. Con nhận 
biết sự tốt lành của Ngài. Con ngợi khen lòng thương xót dịu dàng của Ngài, và con cảm tạ tình yêu siêu việt của 
Ngài.  

____________________________________________________ 
 

Tận Hiến chân thành cho Ðức trinh Nữ Maria, số 245,246,249 
 Tôi tớ yêu dấu của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria tận hiến cho Chúa Giêsu phải nắm giữ lòng quý trọng đối 
với Ngôi Lời của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể, ngày 25 tháng 3, là mầu nhiệm chính của việc tận hiến 
này, vì điều này được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần với những lý do sau đây: 
(a) Chúng ta hãy vinh danh và bắt chước sự tuỳ thuộc kỳ diệu của Con Thiên Chúa đã chọn lựa để có Mẹ Maria, 
vì vinh quang của Thiên Chúa Cha và để cứu chuộc nhân loại. Sự phụ thuộc này được biểu lộ khi Chúa Giêsu trở 
nên một tội nhân và một người lệ thuộc trong cung lòng của Ðức Mẹ, phụ thuộc nơi Mẹ mọi bề. 



(b) Chúng ta cảm tạ Chúa vì ơn sủng khôn sánh Ngài đã ban cho Ðức Mẹ đặt biệt là đã chọn Mẹ làm Người Mẹ 
có giá trị cao cả nhất. Việc chọn lựa này đã làm nên mầu niệm nhập thể. Ðó là hai điểm chính chấm dứt việc gọi 
những người tận hiến là người tôi tớ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria. 
245. (a) Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự kiêu hãnh khi một số lớn học giả kiêu căng ngạo mạng, với 
tính kiêu căng và tinh thần chống đối, tìm kiếm khuyết điểm ngay cả với những việc tận hiến vững chắc được 
cũng cố trong một thời gian dài, tốt hơn nên nói về “người tôi tớ của Chúa Giêsu trong Ðức Mẹ” và tự gọi mình 
là “người tôi tớ của Chúa Giêsu” hơn là “người tôi tớ của Ðức Mẹ.” Thế rồi chúng ta  tránh khỏi việc nêu ra 
những lý do cho cuộc tranh cãi. Bằng cách này, chúng ta gọi việc tận hiến này sau kết cục chủ yếu là Chúa Giêsu, 
hơn là sau con đường và ý nghĩa chuyên chở ở đó, chính là Mẹ Maria. Mặc dầu vậy, chúng ta có thể xử dụng rất 
tốt thành ngữ đó mà không ngần ngại như tôi đã làm. 
(b) Khi mầu nhiệm chính này được cử hành và tôn vinh trong việc tận hiến này là mầu nhiệm Nhập Thể nơi đó 
chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ trong Mẹ Maria, đã đến nhập thể trong cung lòng Mẹ. Thật chính đáng khi chúng ta 
nói, “người tôi tớ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria,” vì Chúa đã cư ngụ và được Tôn Vương trong Mẹ Maria, theo 
kinh nguyện tuyệt vời, được nhiều linh hồn đọc, “Ôi Chúa Giêsu sống trong Mẹ Maria.” 
249. Những ai chấp nhận việc tận hiến này phải có lòng yêu mến kinh Kính Mừng hay còn gọi là kinh Thiên 
Thần Chào Mừng. Một vài người tín hữu được soi sáng để hiểu được giá trị, công nghiệp, sự trổi vượt và cần thiết 
của Kinh Kính Mừng. Ðức Mẹ đã phải hiện ra nhiều lần với nhân loại với những vị thánh thiện và hiểu biết sâu 
sắc như Thánh Dominic, Thánh Gioan Capristran và Chân Phước Alan de Rupe, để thuyết phục họ về sự phong 
phú của kinh nguyện này. 
 
32. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 32 / 33 

Noi gương Chúa Kitô 
Theo Thomas á Kempis: quyển thứ 2, chương 7 

Tình yêu của Chúa Giêsu trên hết tất cả 
 Phúc cho ai hiểu thấu được (Thánh Vịnh 119:1-2)  thế nào là yêu mến Chúa, và từ bỏ chính mình vì lợi 
ích cho Chúa Giêsu. Bạn phải từ bỏ những người thân yêu, vì những người thân yêu (Ðệ Nhị Luật 6:5; Mathêu 
22: 33, Cant. 2:16); để chỉ mình Chúa Giêsu được yêu mến trên hết mọi sự. 
 Lòng yêu mến những loài thụ tạo thì đầy dối trá và không bền vững; tình yêu mến Chúa thì đáng tin cậy 
và vững bền. Kẻ bám víu vào thụ tạo, sẽ sụp đổ với những gì là đối tượng phải bị sụp đổ; kẻ ôm ấp Chúa Giêsu sẽ 
được bền vững đến muôn đời. 
2. Yêu mến Chúa, và giữ gìn Ngài như người bạn, đấng khi đi xa, sẽ không quên bạn, hay để bạn phải đau đớn vì 
bị diệt vong trong ngày sau hết. Ðôi khi hay lúc khác bạn phải bị tách rời khỏi mọi sự, lúc đó bạn sẽ giữ hay 
không giữ được sự gần gũi với Chúa Giêsu ngay khi còn sống hay cả khi chết, và phó thác vào Ngài với lòng tin, 
đấng duy nhất có thể giúp bạn khi thất bại. 
 Ðấng yêu dấu cách tự nhiên, sẽ được thừa nhận mà không ai sánh bằng; nhưng chỉ nơi trái tim bạn, Ngài 
ngự trên Ngai như một vị Vua. Nếu bạn không thể làm cho mình hoàn toàn trở nên trống rỗng khỏi mọi loài thụ 
tạo, Chúa Giêsu sẽ không ngự xuống trong bạn. 

____________________________________________________ 
 

Tận Hiến chân thành cho Ðức trinh Nữ Maria, số 257-260 
Có vài cách thực hành việc thánh hóa nội tâm mà những linh hồn cảm thấy được ơn gọi của Chúa Thánh 

Thần để đạt đến mức độ cao của bậc trọn lành. Chúng có được thể hiện ở bốn từ, làm mọi sự qua Ðức Mẹ, với 



Ðức Mẹ, trong Ðức Mẹ và cho Ðức Mẹ, để làm được diều đó thêm hữu hiệu qua Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, 
trong Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu. 

 
Nhờ Mẹ 

258. Chúng ta phải làm mọi sự qua Ðức Mẹ nghĩa là chúng ta phải luôn vâng lời Mẹ dưới sự hướng dẫn của Mẹ 
trong mọi sự bởi thần khí Người, cũng chính là Thần Khí Thiên Chúa. “Những ai được hướng dẫn bởi Thần Khí 
Thiên Chúa là con Thiên Chúa,” thánh Phaolô phán. Những ai được hướng dẫn bởi Thần Khí của Ðức Mẹ là con 
Ðức Mẹ, và cũng là con Chúa, như chúng ta đã được cho biết. Giữa những người tôi tớ của Ðức Mẹ chỉ có những 
ai chân thật và tin tưởng tận hiến cho Mẹ mới được hướng dẫn bởi Thần Khí của Mẹ. Tôi đã nói rằng Thần Khí 
của Mẹ cũng chính là Thần Khí Thiên Chúa bởi vì Mẹ không bao giờ được hướng dẫn bởi Thần Khí của riêng 
Mẹ. Vì thế Thánh Ambrose phán, “Ước gì linh hồn của Ðức Mẹ ở trong mỗi người chúng ta để vinh danh Chúa. 
Ước gì linh hồn của Ðức Mẹ ở trong mỗi người chúng ta để mừng vui trong Chúa.” Hạnh phúc thay những người 
theo gương của thầy Giêsu Rodriguez, người đã chết một cái chết thánh thiện, vì đã có được toàn diện và được 
hướng dẫn bởi Thần Khí của Mẹ Maria, một Thần Khí dịu dàng nhưng mạnh mẽ, sốt mến nhưng khôn ngoan, 
khiêm nhường nhưng can đảm, trong sạch nhưng sinh hoa kết quả. 

 
Với Mẹ 

260. Chúng ta phải làm mọi sự với Mẹ, nghĩa là trong mọi hành động chúng ta phải nhìn lên Mẹ, dù chỉ trong một 
sự việc bé nhỏ và đơn giản, như gương mẫu tuyệt đối của mọi nhân đức và sự trọn lành, theo cách thức của Chúa 
Thánh Thần để chúng ta bắt chước, nhiều chừng nào khả năng giới hạn chúng ta cho phép. Trong mọi hành động 
chúng ta hãy xem Mẹ Maria đã hành xử hay sẽ hành xử nếu Mẹ ở địa vị của chúng ta. Vì lý do này, chúng ta cần 
phải xem xét và suy niệm những nhân đức vĩ đại mà Mẹ đã thực hành trong đời sống, đặc biệt: (1) Ðời sống đức 
tin của Mẹ, nhờ đó Mẹ đã tin lời thiên sứ mà không do dự, và tin tưởng cách chân thành liên lĩ đến chân Thập Giá 
trên Ðồi Calvary. (2) Sự khiêm nhường sâu sắc của Mẹ, khiến cho Mẹ yêu thích sống ẩn dật, duy trì sự thinh 
lặng, quy phục mọi hoàn cảnh và tự đặt mình ở vị trí rốt hết. 
 
 
33. Bài đọc và kinh nguyện theo Thánh Louis-Marie de Montfort 

Tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ 
Ngày 33 / 33 

Noi gương Chúa Kitô 
Theo Thomas á Kempis: quyển thứ 4, chương 11 

Máu Chúa Giêsu Kitô và Phúc Âm  
là Nhu Cầu cao nhất của linh hồn người tín hữu 

Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, thật sung sướng cho linh hồn tận hiến được cử hành lễ trong bữa tiệc với Ngài; 
nơi đó thức ăn dọn ra cho Mẹ không có gì khác nhưng là chính Mình Ngài, con yêu dấu của Mẹ, và là điều mà 
Mẹ khát khao hơn hết mọi thứ trong trái tim Mẹ! Trong con Ngài cũng thật ngọt ngào. Sự hiện diện của Chúa 
làm đáy tim con rơi lệ, giống thánh nữ Mađalêna đã rữa chân Chúa với nước mắt Người(Luca 3:38). Nhưng việc 
tận hiến ở đâu? Ðâu là sự tuôn rơi dồi dào nước mắt thánh thiện? Chắc chắn trước nhan Ngài và các Thiên Thần 
thánh thiện, trọn vẹn trái tim con phải bùng cháy lên, và khóc lên vì vui sướng. Vì trong Bí Tích con có Ngài hiện 
diện cách nhiệm mầu, ẩn mình dưới hình dạng khác. Ðể khi nhìn lên sự sáng láng thánh thiện của Ngài, mắt con 
có thể chịu đựng được; cho dù cả thế giới cũng không thể đứng vững trước sự vinh quang huy hoàng của uy 
quyền Ngài. Nơi đây Ngài đã đoái thương đến sự yếu đuối của con, mà ẩn mình dưới hình Bánh Thánh. 

 



_______________________________________________________ 
 

Tận Hiến chân thành cho Ðức trinh Nữ Maria, số 261-265 
Trong Mẹ 

261. Chúng ta phải làm mọi sự trong Mẹ. Ðể hiểu được điều chúng ta phải nhận thức rằng Ðức Trinh Nữ là địa 
đàng trần thế đích thực của Ađam mới và vườn địa đàng xưa chỉ là biểu tượng của Mẹ. Trong vườn địa đàng trần 
thế có sự sung mãng, xinh đẹp, hiếm có và thú vị, đó là Ađam mới, chính là Chúa Giêsu Kitô, được đặt ở đó. 
Chính nơi vườn địa đàng này Ngài “thưởng thức sự vui thú” trong chín tháng, làm những việc phi thường và thay 
thế sự giàu sang của Ngài với sự lộng lẫy của chính Thiên Chúa. Trong vườn địa đàng trần gian này đã mọc lên 
Cây Sự Sống sinh ra Chúa chúng ta, trái của Sự Sống, cây biết lành biết dữ, phát sinh ra Sự Sáng cho thế giới. 
Trong nơi chốn thánh thiện này có những cây được vun trồng bởi chính tay Thiên Chúa và tưới bởi nước sự thánh 
thiện dịu dàng để sinh ra và cho quả đẹp lòng Chúa. Chỉ có Thần Khí Thiên Chúa mới có thể dạy cho chúng ta sự 
thật mà những vật thể này chỉ là tượng trưng. 
262. Thần Khí Thiên Chúa nói qua những người Cha trong giáo hội, cũng gọi Ðức Mẹ là Cổng phía Ðông, qua đó 
vị Thượng Tế Tối Cao, là Chúa Giêsu Kitô, đã qua và đi vào trong thế giới. Qua cánh cổng này Ngài đã vào trong 
thế giới lần đầu và cũng qua cánh cổng này Ngài sẽ đến lần thứ hai. 

Cho Mẹ 
265.Cuối cùng, chúng ta phải làm mọi sự cho Ðức Mẹ. Chúng ta đặt Mẹ gần như ở điểm cuối của chúng ta, Ðấng 
trung gian mầu nhiệm và con đường dễ dàng nhất để đến với Chúa. Cậy nhờ sự bảo vệ của Mẹ, chúng ta đón lấy 
và thực hiện những việc lớn lao cho Nữ Vương cao quý của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ đặc quyền của Ðức 
Mẹ khi bị chất vấn và tỏ bày danh thơm tiếng tốt cho Mẹ khi bị tấn công. Chúng ta phải thu hút mọi người, nếu có 
thể được, phụng sự Mẹ và đến với việc tận hiến chân thật và đúng đắn này. Về phần thưởng cho những việc làm 
bé nhỏ này, chúng ta không nên đòi hỏi điều gì cả để bảo tồn danh dự của những người liên quan như Nữ Vương 
của chúng ta và niềm vui được kết hợp với Chúa Giêsu, Con Mẹ, qua Mẹ, bằng sự liên kết không thể chia cắt bây 
giờ và mãi mãi. 
 
 
 

Ngày 34: 
NGHI THỨC TẬN HIẾN 

Trong ngày tận hiến, chúng ta có thể ăn chay, bố thí, hay thắp nến để cầu xin những điều tốt lành cho những khác 
(hay tất cả những việc kể trên); ăn năn tội và tiến đến việc tận hiến trong tinh thần từ bỏ mình. 
 
Hãy đi xưng tội (trong 8 ngày trước khi tận hiến nếu có thể được) và rước Mình Thánh Chúa với ý chỉ hiến dâng 
mình cho Chúa Giêsu, như kẻ nô lệ của tình yêu, nhờ đôi tay của Mẹ Maria. Cố gắng rước lễ theo nghi thức 
truyền thống. 
(Nghi thức rước lễ theo truyền thống: Quỳ gối, chắp tay với người giúp lễ cầm dĩa hứng  dưới cằm. Linh Mục làm dấu Thánh Giá với 
Bánh Thánh rồi đặt lên lưỡi người chịu lễ. Linh Mục: Mình Thánh Chúa Kitô. Thưa: Amen. Mở miệng rộng đủ để đưa lưỡi ra nhận 
Bánh Thánh. Một số linh mục khuyên nên nhắm mắt lại. Làm Dấu Thánh Giá sau khi rước lễ. Trở về chỗ quỳ tạ ơn Chúa. Không được 
nhai Bánh Thánh. Phụ nữ nên đội khăng che đầu.) 



Sau Thánh Lễ đọc lời nguyện tận hiến rồi ký tên bên dưới. 
Lời nguyện tận hiến: 

Ôi Ðấng Hằng Hữu và hiện thân của Sự Khôn Ngoan! Ôi Chúa Giêsu ngọt ngào và đáng được yêu mến! Thiên 
Chúa thật và con người thật, Con Một của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, và Ðức Maria trọn đời Ðồng Trinh! Con 
tôn sùng Ngài thẳm sâu trong cung lòng và sự huy hoàng của Chúa Cha từ thuở đời đời; và con tôn sùng Ngài 
trong cung lòng Mẹ Maria, người Mẹ cao cả nhất, chính lúc Ngài đang tựu hình trong lòng Mẹ. 
 
Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã tự hạ chính mình, mang lấy kiếp nô lệ để cứu con khỏi ách nô lệ cho sự dữ. Con ngợi 
khen và vinh danh Ngài vì Ngài đã bằng lòng quy phục Ðức Maria, người Mẹ Thánh Thiện của Ngài, trong mọi 
sự, để khiến con nên người tôi tớ trung thành qua Mẹ. Nhưng, lạy Chúa! Con thật vô ơn và bất trung, con đã 
không giữ lời hứa long trọng trong ngày chịu phép Rửa Tội; con đã không chu toàn bổn phận; con không xứng 
đáng được gọi là con cái hay tôi tớ của Ngài; và không có gì trong con mà không đáng chịu cơn thịnh nộ và từ bỏ 
của Chúa, con không dám đến trước Nhan Cực Thánh và Uy Nghi của Ngài. Vì thế, con đã trông cậy vào lời 
chuyển cầu của Rất Thánh Ðức Mẹ, Ðấng Ngài đã chọn làm trung gian với Ngài. Qua Mẹ con hy vọng có được 
ơn ăn năn tội, được tha thứ tội lỗi, và chiếm hữu ơn khôn ngoan. 
 
Kính chào Mẹ, ôi Mẹ Maria vô Nhiễm Nguyên Tội, Nhà Tạm sống động của Thiên Chúa, nơi Ðấng Khôn Ngoan 
Hằng Hữu ước muốn được ẩn náu và được tôn sùng bởi các thiên thần và loài người! Kính chào Mẹ, ôi Nữ 
Vương trên trời và dưới đất, nơi Người tiềm tàng mọi sự thuộc về Thiên Chúa. Kính chào Mẹ, ôi  nơi trú thân của 
các tội nhân, nơi mà lòng thương xót không từ chối một ai. Xin hãy lắng nghe ước muốn của con về Sự Khôn 
Ngoan Thiên Chúa; và sau cùng xin hãy nhận lấy lời hứa và của lễ hiến dâng mà tôi tớ thấp hèn dâng lên Ngài. 
 
Con, tên ________________________, một tội nhân bất trung, hôm nay, con xin được canh tân và chấp thuận và 
bởi tay Người những lời hứa ngày chịu phép Rửa Tội; Con xin vĩnh viễn từ bỏ Satan, cùng với sự phù hoa và 
công việc của hắn; và hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Khôn Ngoan Hằng Hữu, để mang lấy 
Thánh Giá của con mà theo Ngài mọi ngày suốt đời con, và trung thành với Ngài hơn từ trước đến nay. Trước sự 
hiện diện của toàn thể triều thần thiên quốc, con xin nhận Mẹ là Mẹ và là chủ nhân của con. Con tuyên xưng và 
tận hiến cho Mẹ, như người tôi tớ của Mẹ, thân xác và linh hồn con, những gì con sở hữu, bên trong và bên ngoài, 
ngay cả giá trị của những hành động tốt, trong quá khứ, hiện tại và tương lai; con xin dâng lên Mẹ trọn vẹn và tất 
cả quyền quyết định về con, và tất cả những gì thuộc về con, không giữ lại gì, thể theo ý muốn tốt lành của Mẹ, 
để vinh danh Chúa bây giờ và mãi mãi. 
 
Xin hãy nhận lấy, hỡi Ðức Trinh Nữ tốt lành, của lễ nhỏ bé của người tôi tớ, trong sự tôn vinh, và hiệp nhất, để 
khuất phục Ðấng Khôn ngoan Hằng Hữu đoái thương nhờ vào tình yêu từ mẫu của Mẹ; để tỏ lòng tôn kính quyền 
năng mà Mẹ và Chúa có trên kẻ tội lỗi này. Trong tâm tình cảm tạ ơn huệ mà Ba Ngôi Chí Thánh đã ban cho con, 
con tuyên xưng rằng từ nay con ước được làm tôi tớ thật, để tìm kiếm vinh quang Chúa và vâng lời Ngài trên hết 
mọi sự. 
 
Ôi Mẹ đáng được tôn sùng, xin hãy dâng con lên cho Con Mẹ như người tôi tớ vĩnh cửu của Ngài, để Ngài có thể 
cứu chuộc con qua Mẹ, nhờ Mẹ Ngài có thể đón nhận con! Ôi Mẹ của lòng thương xót, xin ban cho con ơn sủng 
để con có được sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa; và nhờ thế, sau hết con được đón nhận giữa những người mà Mẹ 
yêu thương nhất, dạy dỗ nhiều nhất, hướng dẫn nhiều nhất, nuôi dưỡng nhiều nhất và bảo vệ nhiều nhất như con 
cái và tôi tớ của Người. 



 
Ôi Ðức Nữ Trinh trung thành, xin làm cho con trong mọi sự được hoàn hảo như người tông đồ, người noi theo 
gương và làm nô lệ của Ðấng Khôn Ngoan Hiện Hữu, là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, để con có thể đạt đến, nhờ lời 
chuyển cầu của Mẹ và nhờ gương mẫu của Mẹ, sự viên mãn của những năm tháng của Ngài trên trái đất và vinh 
quang của Ngài trên thiên đàng. Amen. 
 
 
--------------------------------------- 
Ký tên dưới đây 
 
------------------- 
Ngày 
 

 
Sau khi Tận Hiến 

Sau khi tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, chúng ta hãy sống đời tận hiến như Thánh Louis de Monfort 
khuyên như sau: 

 Giữ đời sống cầu nguyện và phát triển lòng “khinh chê” tinh thần thế gian. 
  Duy trì lòng sùng kính Mầu Nhiệm Nhập Thể (suy niệm; đọc sách đạo đức; chú tâm vào những ngày lễ 

trong năm liên quan đến Mầu Nhiệm Nhập Thể như Lễ Truyền Tin, Lễ Giáng Sinh v.v…) 
 Thường Xuyên đọc kinh Kính Mừng, CHuỗi Mân Côi và Kinh Magnificat. 
 Ðọc Kinh “Vương Miệng Nhỏ” mỗi ngày (theo Thánh Louis de Monfort). 
 Thi hành mọi sự qua, với, trong và cho Mẹ Maria vì ích lợi cho Chúa Giêsu với lời nguyện, “Con hoàn 

toàn thuộc về Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, với tất cả những gì con có: bây giờ và mãi mãi” trong lòng và 
trong lời nói. 

 Liên kết cách đặc biệt với Mẹ Maria trước khi, trong khi và sau khi Rước Lễ. 
 Mang một dây chuyền sắt (chung quanh cổ, cánh tay, cổ tay hay cổ chân) như dấu hiệu bên ngoài nhắc 

nhỡ mình là người tôi tớ thánh thiện. Ðiều này không bắt buộc nhưng Thánh Louis de Monfort rất khuyến 
khích điều này. Dây chuyền này không có đặc điểm riêng biệt. 

 Canh tân việc tận hiến hàng năm cùng ngày đã chọn và cùng chương trình 33 ngày. Nếu muốn hàng tháng 
có thể canh tân bằng lời nguyện, “Con thuộc trọn về Ngài và tất cả những gì con có là của Ngài, Ôi Chúa 
Giêsu yêu mến, qua Mẹ Maria, Mẹ chì Thánh của Ngài.” 

 Tham gia hội Ðức Mẹ Nữ Vương của mọi tâm hồn.  
     địa chỉ sau đây: 
     Director, Confraternity of Mary Queen of All Hearts  
     26 South Saxon Avenue  
     Bay Shore, NY 11706  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinh Vương Miệng Nhỏ 
(Gồm 3 triều Thiên với 3 Kinh Lạy Cha vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Mỗi triều Thiên có 4 hạt trân châu là bốn Lời Nguyện. 
Mỗi Lời Nguyện bắt đầu bằng 4 kinh sáng danh và theo sau là bốn kinh Kính Mừng 

tượng trưng cho Mẹ Maria là Mẹ của 12 chi tội Israel và 12 Thánh ông Ðồ.) 
 

Mở đầu 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài 
trong lòng chúng con.  
 
X: Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo.  
Ð: Và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất.                                                                                                                         
 
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban 
chúng con cùng một Thần Khí để chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự ủi an của Ngài, 
nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. 
 

 
Kinh Sáng Danh… 

 
Vương Miệng Thứ Nhất: Triều Thiên Siêu Việt 

Vinh Danh Tình Mẫu Tử Thánh Thiện c ủa Ðức Trinh Nữ Maria, 
Sự Ðồng Trinh Tinh Tuyền, và sự trong sạch không tì vết 

và vô số những nhân đức 
Một Kinh Lạy Cha… 

 
 

Kinh Kính Mừng… 
Mẹ đầy ơn phúc, Trinh Nữ Maria đã sinh ra Ðấng tạo thành vũ trụ. Mẹ đã sinh ra Ðấng sáng tạo ra mình, mà vẫn 

còn vinh hiển Tiết Trinh 
Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 

Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 



 
Kinh Kính Mừng… 

Ðức Thánh Nữ Ðồng Trinh và Vô Nhiễm Nguyên Tội, không miệng lưỡi nào ca tụng Mẹ cho xứng đáng, vì Mẹ 
cưu mang trong lòng Thiên Chúa Ðấng mà Thiên Ðàng không thể giới hạn được. 

Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 
Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 

 
Kinh Kính Mừng… 

Mẹ đẹp tuyệt vời. Ôi Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ không hề vương tội. 
Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 

Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 
 

Kinh Kính Mừng… 
Phần thưởng dành cho Mẹ, Trinh Nữ Maria, vô số vì sao trên trời. 

Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 
Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 

 
 

Kinh Sáng Danh 

 
Vương Miệng Thứ Hai:  Vương Miệng Quyền Năng 

Vinh Danh Vương Quyền của Ðức Trinh Nữ Maria, 
Sự lộng lẫy và vai trò trung gian của vũ trụ, 

và sức mạnh của quyền lãnh đạo c ủa Mẹ 
 Một Kinh Lạy Cha… 

 
Kinh Kính Mừng 

Nữ Vương thế giới, chúng con tán tụng Mẹ.  
Xin hãy dẫn đưa chúng con về với niềm vui nơi Thiên quốc. 

Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 
Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 

 
Kinh Kính Mừng 

Kho tàng chứa đựng mọi ân sủng, chúng con tán tụng Mẹ.  
Xin thông chia cho chúng con phần thưởng Thiên Ðàng. 

Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 
Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 

 
Kinh Kính Mừng 

Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, chúng con tán tụng Mẹ.  
Qua sự cầu bầu của Mẹ, Ðấng quyền năng sẽ ban ơn cho chúng con. 

Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 
Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 



 
Kinh Kính Mừng 

Mẹ chiến thắng tất cả những quân dị giáo và ác thần, chúng con tán tụng Mẹ.  
Xin dẫn đưa chúng con dấu yêu trên con đường Sự Thật. 

Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 
Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 

 
 

Kinh Sáng Danh 

 
Vương Miệng Thứ Ba: Triều Thiên của Sự Tốt Lành 

Vinh danh lòng thương xót của Ðức Trinh Nữ 
đối với tội nhân, người khốn khó, người công chính và người hấp hối  

Một Kinh Lạy Cha… 
 

Kinh Kính Mừng 
Nơi nương náu cho kẻ tội nhân, chúng con tán tụng Mẹ. 

Xin hòa giải chúng con với Chúa đầy quyền năng 
Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 

Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 
 

Kinh Kính Mừng 
Mẹ của những kẻ mồ côi, chúng con tán tụng Mẹ.  

Xin hãy làm cho chúng con nên con cái của Cha trên trời. 
Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 

Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 
 
 

Kinh Kính Mừng 
Niềm vui cho những ai phụng sự Chúa, chúng con tán tụng Mẹ.  

Xin hãy dẫn đưa chúng con đến hạnh phúc Thiên Ðàng. 
Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 

Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 
 

Kinh Kính Mừng  
Ðấng bào chữa không bao giờ lìa xa chúng con khi còn sống và trong giờ lâm tử,  

chúng con tán tụng Mẹ.  
Xin hãy dẫn đưa chúng con đi với Mẹ về Vương Quốc của Chúa. 

Hãy vui mừng ôi Ðức Trinh Nữ Maria; 
Vui mừng muôn muôn ngàn lần! 

 
Kinh Sáng Danh 



 
 Cầu nguyện kết: 

Kính Mừng Maria, Mẹ là con của Ðức Chúa Cha, Mẹ của con Thiên Chúa, vị Hôn Thê của Chúa Thánh Thần, 
Thần Ðô của Ba Ngôi cực Thánh. Kính chào Mẹ Maria, Chủ Nhân của con, kho tàng của con, niềm vui của con, 
Nữ Vương của tâm hồn con; Mẹ của con, sự sống của con, sự ngọt ngào của con và hy vọng thân thương của con-
--  Vâng, tâm hồn và linh hồn con! Con hoàn toàn thuộc về Mẹ, và tất cả những gì con có là của Mẹ, ôi Ðức Nữ 
Ðồng Trinh trên hết mọi sự! Nguyện xin cho linh hồn Mẹ ngự trị trong chúng con để vinh danh Chúa; Nguyện 
xin Thần Khí của Mẹ ngự trị trong chúng con để chúng con hân hoan trong Chúa. Xin bao bọc trái tim chúng con, 
hỡi Ðức Nữ Trinh trung thành, để cùng với Mẹ và trong Mẹ con sẽ tìm được niềm tin vào Chúa. Xin hãy đón 
nhận con hỡi Mẹ đầy ơn phước, giữa những người mà Mẹ yêu thương nhất, dạy dỗ nhiều nhất, hướng dẫn nhiều 
nhất, nuôi dưỡng nhiều nhất và bảo vệ nhiều nhất như con cái Mẹ. Xin ban cho con tình yêu mến Mẹ để con 
khinh chê mọi thứ thuộc về thế gian và gắn bó với những sự trên trời cho đến khi qua Mẹ, vị hôn Thê trung thành, 
Chúa Giêsu Kitô được thành hình trong chúng con cho vinh quang của Thiên Chúa Cha . Amen. 
 
 
 


