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phung phung

Chúa Nhật Lễ Lá

Chúc bạn ngày Chúa Nhật Lễ Lá cảm nhận được sự biến đổi sâu xa từ thập giá của Đức
Ki-tô. Mình mời bạn hãy nhìn lên thập giá, chiêm ngắm thập giá cho đến khi tâm hồn bạn
thực sự rung động trước tình yêu tự hiến của Đức Ki-tô. Bạn cũng đừng quên rằng bên
cạnh thập giá đó có Mẹ Maria với những dòng lệ rơi vì sự khổ hình của con Mẹ.

Cha Vương

CN: 10/04/2022

MỞ ĐẦU: Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ
công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con
đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đáng phải chịu. Xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con
làm việc này nên, cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự
thương khó Đức Mẹ. (Nêu ra ý chỉ cầu xin...)

LƯỠI GƯƠM THỨ HAI: Mẹ đang hạnh phúc bên con trẻ Giêsu giữa đêm khuya giá lạnh của trời
đông. Bỗng dưng được tin cấp báo của Thánh cả Giuse lên đường đưa Con Trẻ đi lánh nạn
"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo
lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" (Mt.2,13).

Lòng Mẹ thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng
vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho
chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
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+ Kinh Lạy Cha

+ Kinh Kính Mừng

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria! Con đường đi theo Chúa là con đường khổ giá, con đường gánh
chịu những vết thương từ bỏ ý riêng, hy sinh, phục vụ vì tình yêu dành cho Chúa và cho nhau,
Mẹ đã đi trọn con đường đó, qua đời sống Mẹ sống kết hiệp mật thiết với Chúa.

Xin Mẹ dẫn con đến với Chúa, để tạ lỗi với Chúa vì sự thờ ơ, thoái thác bước theo con đường
Chúa đã vạch sẵn cho con.

Xin Mẹ giúp con biết noi gương Mẹ, luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu
nguyện, đặc biệt là kết hiệp với Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Nhờ đó mà con mới có sức mạnh đi
tron con đường Chúa đã hoạch định cho con.

Mẹ đã gánh chịu những vết thương lòng của khổ đau, thử thách, buồn phiền, xin Mẹ nâng
đỡ con, an ủi con và tất cả mọi người đang mang trong tâm những buồn khổ, xin đồng
hành với con và mọi người trong những lúc gặp gian nan và thử thách trong cuộc sống
này. Amen

From: Đỗ Dzũng
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