NHUNG BAI VE DUC ME =BAI HAT VA KINH DUC ME

NHỮNG BÀI HÁT VÀ KINH VỀ ĐỨC MẸ

------*****------

Ptế Định sưu tầm

Bài 1/ Hồn Còn Ở Thế: (Có trước năm 1954)

Hồn còn ở thế, bao hiểm nguy tâm hồn cùng thân thế,

Bao nhiêu vết thương đọan trường xiết khôn lường.

Hồn ai vượt biển dương thế, trông ai đóai thương đỡ đần,

Đem qua biển nguy gian trần, đem về cho tới cõi bình yên.
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Con ơi an lòng, con có Mẹ đây, con cứ cậy trông !

Sao mai dẫn đàng chúng con an lòng,

Xin Mẹ hãy giữ gìn hồn xác con liên,

Hầu được trở về hưởng phúc trên Thiên đàng,

Chốn huy hòang Thiên Cung. Mẹ ơi lòng con yêu mến !

Mẹ dắt con về tới bến, xin đem đến chốn Thiên đình,

Đem về cho tới cõi trường sinh.

------------------

Bài 2/ Mẹ về Thiên Cung: (Có trước Năm 1954)

Mẹ về Thiên cung cho con lên theo, cho con lên theo,
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Mẹ ơn thế gian đắng cay muôn vàn nào hạnh phúc chi ?

Mẹ về Thiên cung ôi vui bao nhiêu, ôi vui bao nhiêu ?

Hãy luôn nhớ con đớn đau hãy còn ngàn ngày chia ly.

Con trông mong về trời, vui chi ôi cuộc đời,

Tâm can bồi hồi ngắm chốn xa xôi, đôi mắt rã rời,

Có thấu chăng lòai người, ham mê chi cuộc đời,

Chán thế gian thôi chỉ mong quê trời sướng vui.

Bài 3/ Tiến Hoa : (Có trước Năm 1954)

Mẹ ơi, nay con được (í) muôn nghìn hoa,

Để dâng lên cho Mẹ (e)trước ngai tòa,
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Cả (á) và bầu tim còn trung trinh (à) thơm ngát,

Niềm ái ân nhẹ (e) nhàng theo tiếng ca.

Ôi Maria, con nài xin Mẹ (è e), lắng nghe lời con hãy còn nhỏ bé,

Hãy nâng đỡ con trong qua tối tăm,

Những thú trần gian con người dương thế.

Một ngày kia khi con đã về trời,

Với vườn xuân con sẽ vào mà hái hoa tươi,

Kết lại, đem về (à)quỳ bên(à) lòng Mẹ.

Tay tiến hoa miệng hát những khúc ca vui.
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4/ Kinh Dâng Ngày cho Đức Mẹ :

Lạy Mẹ nhân lành, con vừa thức dậy, thì con dâng mọi việc làm con cho Đức Mẹ, hoặc con tư
tưởng sự gì, nói lời gì hay là đọc kinh cầu nguyện hãm mình, hy sinh cách nào trong ngày hôm
nay. Thì con có ý dâng mọi việc lành phúc đức ấy cho Đức Mẹ.

Nhân vì sự ấy, con xin Đức Mẹ phù hộ cho con hằng có ý ngay lành và có ý làm đẹp lòng Chúa
và anh em trong khi làm những việc ấy. Con lại xin Đức Mẹ thêm sức cho con, kẻo con phạm tội
mất lòng Chúa trong ngày hôm nay.

5/ Kinh Dâng Gia đình : (đã có từ lâu)

Lạy Nữ Vương Gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia
sẻ,

Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm !

Gia đình chúng con long đong tối ngày; nhưng có Mẹ ở đây với chúng con.

Chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy.

Mong ngày sau vui sống cùng Mẹ trên Thiên đàng . Amen . ///

5/6

NHUNG BAI VE DUC ME =BAI HAT VA KINH DUC ME

6/ Kinh Hãy Nhớ :

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng có người
nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự
ấy, con hết lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức mẹ, là Nữ Đồng
Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh. Xin Đức mẹ đóai đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin,, một dủ lòng thương mà nhận lời con
cùng. Amen.

(Van nài Đức Mẹ thật nhiều lần, với hết cả tâm hồn cảm tạ, sám hối...)

-------------------------------

Ptế Định Nguyễn
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