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I/ PHẦN KHAI MẠC:
(Mỗi người được nhận 01 chiếc quạt cầm trên tay và làm
theo cử điệu của Chủ sự khi cử hành nghi thức Tôn Vinh
Mẹ Maria)
Chủ sự làm dấu Thánh giá và chào chúc cộng đoàn
Anh chị em thân mến, cộng đoàn Giáo Điểm Tin
Mừng chúng ta họp nhau đây để tôn vinh Đức Trinh Nữ
Maria nhân kỷ niệm 100 năm ngày Mẹ hiện ra tại
Fatima. Chúng ta hãy cùng với Đức Mẹ dâng lời ca ngợi
tạ ơn Thiên Chúa, và nhờ Mẹ chuyển cầu để mỗi người
chúng ta luôn kiên trung vững bước trên con đường
loan báo tin mừng – loan truyền Lòng Chúa Thương Xót.
Thinh lặng một chút rồi chủ sự giang tay đọc lời
nguyện:
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện, xin
nhìn đến chúng con đang thi hành việc đạo đức nhằm
tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Xin khơi lên nơi chúng con
ngọn lửa yêu mến để hiệp dâng nghi thức Tôn Vinh Mẹ
cách sốt sắng, và xin giúp chúng con luôn kiên trì thực
thi những điều Mẹ đã nhắn nhủ tại Fatima, hầu thế giới
được hòa bình và người tội lỗi biết quay về với Lòng
Thương Xót .
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng
con…..Amen
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(Tất cả cầm quạt và làm theo cử điệu của Chủ sự)
Hát bài : Mẹ là bóng mát
ĐK. Bóng mát (í i) che đầu, Mẹ là như bóng mát (í i)
che đầu. Dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm
sầu Mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa
con về Mẹ mãi chở che.
1. Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát, như
dòng suối êm đềm.
Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình
an.
2. Mẹ là cây xanh thắm, che người đi trong nắng, mau về
tới quê nhà.
Cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương, sống
trong tình thương.
II/ PHẦN SUY NIỆM
Suy niệm1. Lời Mẹ nhắn nhủ :
“Các con hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi”
Lời kinh Mân Côi là một Kinh Nguyện có tính cách
chiêm ngắm suy niệm phát xuất từ chính Kinh Thánh.
Kinh Mân Côi với nhịp điệu khoan thai, yên tĩnh và với
tâm hồn sâu lắng, giúp suy ngắm 20 mầu nhiệm trong
cuộc đời Đức Giêsu và Mẹ Maria.
Để khám phá được giá trị và sự ngọt ngào của
Kinh Mân Côi, cần phải có một tâm hồn an lành, hài hòa
và lương thiện. Đàng khác, các mầu nhiệm cao trọng của
Kinh Mân Côi đã được trích dẫn từ trong chính Kinh
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Thánh, nên mỗi khi lần hạt Mân Côi người tín hữu lại
được diễm phúc hít thở chính tinh thần của Kinh Thánh.
(Tất cả cầm quạt và làm theo cử điệu của Chủ sự)
Hát bài : Lời Mẹ Nhắn Nhủ
Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi
Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói
Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.
ĐK: Mẹ Maria ôi, Mẹ Maria ôi
Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối
Mẹ Maria ôi, xin Mẹ đoái thương nhận lời
Cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.
Đôi môi như hoa cười Mẹ Maria vui tươi
Có biết bao lớp người từ xa đua nhau bước tới
Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời
Ngước trông về Mẫu Tâm sống bên tình Mẹ yên
vui.
Suy niệm 2. Lời Mẹ nhắn nhủ :
“Hãy sám hối và hy sinh hãm mình để đền thay cho
kẻ có tội”
Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima, đã dạy cho ba trẻ
Lucia, Phanxicô và Giaxinta biết : trong mọi công việc
các em đều có thể thánh hóa để làm nên của lễ làm vui
lòng Chúa. Điều đó muốn nói lên rằng, để hiện thực
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được đức tin Kitô giáo của mình, chúng ta cần phải
thánh hóa mọi hành động và mọi sinh hoạt bình thường
trong cuộc sống hằng ngày của mình. Nói cách khác, tất
cả những vất vả khó khăn trong cuộc sống, trong việc
chu toàn bổn phận hay quan tâm lo lắng cho người
khác… đều có thể góp phần giúp cho chúng ta nên thánh.
Nguồn gốc những đau khổ của nhân loại là do tội
lỗi. Sám hối chính là cách bứng tận gốc nguyên nhân của
đau khổ. Việc thực hành việc hy sinh hãm mình theo lời
Mẹ nhắn nhủ, trước tiên là đền tội mình, nhưng trong
tình liên đới, cũng để đền bù phạt tạ thay cho bao tội lỗi
của nhân loại đã xúc phạm đến Thiên Chúa.
Trong những kinh kính mừng sau, chúng ta hãy
đặc biệt lưu ý đến lời kinh : xin cho chúng con là kẻ có
tội …
(Tất cả cầm quạt và làm theo cử điệu của Chủ sự)
Hát bài : Dâng Mẹ
ĐK: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh,
đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng, dâng đời sống.
Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh, Mẹ chính là
Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con.
1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn,đây trí khôn cả dĩ
vãng cả hiên tại với tương lai.Đức thiện toàn con cương
quyết gắng đi tới,trông lên Mẹ là gương mẫu của đời
con.
2. Yêu thanh bần,yêu vâng lời, yêu khiết trinh và
yêu sống trên con đường Chúa đi xưa,xứng con Mẹ,con
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vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi
danh.
Suy niệm3. Lời Mẹ nhắn nhủ :
“Hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria”
Trong lần hiện ra thứ ba vào ngày 13.07.1917,
Đức Mẹ đã nói với ba trẻ : “Để cứu rỗi những người tội
lỗi, Thiên Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội của Bà trên khắp thế giới”.
Ở đây, danh từ “Trái Tim Mẹ Maria” là điểm son, là
nguồn an ủi dịu dàng của toàn biến cố Fatima.
Trái Tim Đức Maria là trung tâm của con người
Mẹ, nơi đã được mọi ơn thánh Thiên Chúa tuôn đổ
xuống một cách dư dật : là Trái Tim tinh tuyền vẹn toàn,
không chút vấn vương bất cứ vết nhơ tội lỗi nào.
Lòng tôn sùng Mẫu Tâm gíup ta thấu hiểu được
cách sâu xa vai trò quan trọng của Đức Maria trong
chương trình cứu chuộc của Con Mẹ. Cũng là cách bày tỏ
lòng chúng ta yêu mến Mẹ, bằng cách noi gương Mẹ thưa
lời xin vâng với Thiên Chúa, và sống yêu thương cuộc
đời và con người.
Chúng ta hãy chúc tụng Mẹ qua lời kinh huyền
nhiệm, lời của thần sứ Gabriel và bà thánh Elisabet.
(Tất cả cầm quạt và làm theo cử điệu của Chủ sự)
Hát bài : Linh Hồn Tôi 2
ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a)
Thần trí tôi mừng vui vời vợi, trong Đấng Cứu Chuộc tôi
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Chúa đã rủ thương (vì Chúa đã rủ thương), đoái nhìn
phận hèn tôi tá
Vì vậy đến muôn đời (vì vậy đến muôn đời), ngàn đời
cùng cất tiếng lên
Sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc
Sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời
1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao
trọng, Danh Người là Thánh . Lượng từ ái trải qua từ đời
nọ đến đời kia, hằng bảo bọc những ai kính sợ Người
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong, tiêu diệt
tơi bời những phường tự đắc . Bọn quyền quý tự kiêu,
Ngài triệt hạ khỏi tòa cao, và nâng dậy những ai ở khiêm
nhường
Suy niệm 4. Lời hứa hòa bình
Thực hiện ba lời Mẹ nhắn nhủ, chúng ta có quyền
hy vọng và tin tưởng vào lời hứa của Đức Trinh Nữ về
một kỷ nguyên hòa bình, một thế kỷ hy vọng, một Lễ
Hiện Xuống Thánh Mẫu mới, và một mùa xuân mới cho
thế giới, nếu con người biết trung thành với sứ điệp của
Mẹ.
Bởi vì, chúng ta tin rằng cuối cùng : “Trái Tim Mẹ
sẽ thắng”.
Trong tâm tình đó chúng ta cùng nhau hát lên lời
kinh Hòa Bình – thay cho lời chúc tụng Đức Maria là Nữ
Vương Hòa Bình.
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(Tất cả cầm quạt và làm theo cử điệu của Chủ sự)
Hát bài : Kinh Hoà Bình
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và
phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dụng con như khí cụ bình an của
Chúa.
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ
tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông
cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối
tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn
được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người
hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc
chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin
thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an
bình.
Cuối cùng xin hiệp thông với lời kinh của đức GH
Phanxicô trong ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra
tại Fatima năm 2017 này :
“Xin Mẹ giữ gìn cuộc sống của chúng con trong
vòng tay của Mẹ/
Xin chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều
thiện/
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Xin khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin/ nâng đỡ và soi
sáng đức cậy/ thúc đẩy và linh hoạt đức ái/
Xin Mẹ hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường
thánh thiện/
Xin dạy chúng con tình yêu thương của Mẹ/ưu tiên
dành cho những người bé nhỏ nghèo hèn/ những người
bị loại trừ và đau khổ/ các tội nhân và những tâm hồn lạc
hướng/
Xin tập họp tất cả dưới sự che chở của Mẹ /và giao
phó tất cả cho Con Yêu Dấu của Mẹ/ là Chúa Giêsu của
chúng con. Amen.”
(Tất cả cầm quạt và làm theo cử điệu của Chủ sự)
Hát bài : Xin vâng
1/ Mẹ ơi..! Đời con dõi bước theo Mẹ
Lòng con quyết noi gương Mẹ
Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.
Mẹ ơi !! Đường đi trăm ngàn gian khó
Hiểm nguy dâng tràn đây đó
Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.
ĐK: Xin Vâng
Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
Hôm qua hôm nay và ngày mai
Xin Vâng
Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
Hôm nay tương lai và suốt đời .
2/Mẹ ơi!!
Đời con dõi bước theo Mẹ
Lòng con quyết noi gương Mẹ
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Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.
Mẹ ơi !! Đường đi phủ đầy bóng tối
Bẫy chông dâng tràn muôn lối
Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
3/ Mẹ ơi!!
Mẹ tin nơi Chúa an bày
Mẹ nên phúc ân muôn loài
Nên này đoàn con thương đến nương thân
Mẹ ơi , niềm vui bên Mẹ rạng rỡ
Lòng con sao con bỡ ngỡ
Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
III/ PHẦN KẾT THÚC:
Chủ sự có thể nói ít lời trước khi dâng lời nguyện
kết thúc:
Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm Mẹ
chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu
nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, chúng con có thể
góp phần mở mang Nước Chúa Kitô mỗi ngày một hữu
hiệu hơn. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong
sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Chủ sự ban phép lành và giải tán cộng đoàn:
Chúc anh chị em ra về bình an.
13/05/2017
Lm. Giuse Trần Đình Long
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