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NGÀY ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LAVANG
Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Lần thứ 40

Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng 7 Năm 2022

I.  Khai Mạc
10:00-11:00 AM
1.  Công Bố Khai Mạc LM Phêrô Bùi Minh Tâm
2.  Ba hồi Trống Chiêng
3.  Ca Đoàn Tổng Hợp Hát: Từ Muôn Phương (Tác Giả: LM
Thành Tâm)

ÐK: Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền
Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng
danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến bước lên đền, đền thánh của Người. Cất tiếng
hát vui lên dân thánh của Người. Tiến, tiến bước loan truyền hồng ân Thiên
Chúa Trời. Ta hát mừng tình thiên thu Chúa ta.
1. Vui mừng khi người ta bảo tôi: ta về thăm nhà Cha chúng ta. Một ngày
trong nhà Cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.
2. Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa, băng rừng sâu vượt qua biển khơi, lên
đường đi hành hương thánh đô, chúng ta đi, đi lên đền Chúa ta thân yêu.

4.  Xông Hương Trước Tượng Đức Mẹ và Các Thánh Tử  Đạo
Việt Nam và Giờ Tôn Vinh Đức Mẹ: Cha Phêrô Đặng Đình Hà

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức
Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng… Thánh Maria…
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
Kính mừng… Thánh Maria…
Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.
Kính mừng… Thánh Maria…
Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ
đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã
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xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây
Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển,
cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh tin Kính: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng …

I.  DẪN NHẬP:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con! Chúng con đang
sống trong một thế giới đầy những khó khăn của thiên tai, dịch bệnh và
chiến tranh. Trong thời khắc thử thách này, chúng con chạy đến và kêu cầu
cùng Mẹ. Mẹ biết mọi nỗi âu lo trong tâm hồn chúng con. Chúng con vẫn
luôn cảm nghiệm được sự chăm sóc ân cần và sự hiện diện mang lại bình an
của Mẹ.
Lạy Mẹ Maria Rất Thánh! Giờ đây, chúng con hướng về Mẹ. Chúng con là
những người con được Mẹ yêu thương. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin cho
lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn tràn trên mặt đất và giai điệu êm dịu
của bình an lại lưu dấu trên thời đại chúng con. Mẹ đã bước qua những lối đi
trên thế giới này, giờ đây xin Mẹ dẫn đưa chúng con trên những nẻo đường
niềm vui và bình an của Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

Ca đoàn tổng hợp hát: LINH HỒN TÔI 2 (Lm. Kim Long)

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i-a). Thần trí tôi mừng vui
vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi
tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời 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 bao bọc những ai
kính sợ Người. (Xin hát tiếp câu 2)
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự
đắc. Bọn quyền quý tự kiêu Người triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những
ai ở khiêm nhường. (Xin hát tiếp câu 3)
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng
phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Ít-ra-en, cùng tổ phụ Áp-ram với miêu
duệ.
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II.  SUY NIỆM NĂM SỰ VUI (Trích từ memaria.org)

1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca: (Luca 1:26-27)
“ Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en
đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn
với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là
Ma-ri-a.” 
Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đáp lời truyền tin của Chúa do Thiên Thần
Gabriel đem đến với sự vâng lời và từ bỏ mình để trở nên Mẹ của Đấng
Thiên Sai. Xin Mẹ giúp con biết noi gương Mẹ để vâng theo Thánh Ý Chúa.

1 Kinh Lạy cha, 3 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng danh.

Múa Dâng Hoa: Cộng Đoàn CTTĐVN - Worcester, MA

2. Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin
cho được lòng yêu người.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca: (Luca 1:39-41)
“ Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc
chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà
Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên,
và bà được đầy tràn Thánh Thần.” 
Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp con chia sẻ Chúa Giêsu với những
người mà con gặp gỡ. 

 1 Kinh Lạy cha, 3 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng danh.

Múa Dâng Hoa: Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang - Dorchester, MA

3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca: (Luca 2:7)
“ Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai
ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” 
Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ cưu mang Chúa Giêsu với muôn vàn ân
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sủng cho đến khi Mẹ vui mừng sinh Chúa Giêsu Kitô tại Bê Lem. Xin Mẹ
giúp con biết chờ đợi kiên nhẫn theo Thánh Ý Chúa trong cuộc đời của con. 

1 Kinh Lạy cha, 3 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng danh.

Ca đoàn Tổng Hợp Hát Tôn Vinh Đức Mẹ:

LẠY ĐỨC MẸ LA VANG
Nhạc & lời: Hoàng Vũ; Hòa âm: Lm. Dao Kim

1. Lạy Đức Mẹ La Vang con giờ đây kính dâng về Mẹ. Lạy Đức Mẹ
La Vang con vui mừng cầu xin Đức Mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông niềm hy
vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là trạng sư là Nữ Vương mẫu thân của
con. (Xin hát tiếp câu 2)

2. Lạy Đức Mẹ La Vang dâng về Mẹ lắng lo muộn phiền. Lạy Đức
Mẹ La Vang dâng lên Mẹ lời kinh khấn nguyện. Con có Mẹ sợ chi dù con
gặp bao nỗi khó nguy. Bên Đức Mẹ từ bi đời chúng con sống vui ngại chi.
(Xin hát tiếp câu 3)

3. Lạy Đức Mẹ La Vang dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu. Lạy Đức
Mẹ La Vang dân con Việt đồng thanh bái chào. Nơi xứ người tạm dung
nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con. Trên bước đường ly hương đoàn chúng
con sống trong tình thương. (Xin hát tiếp câu 4)

4. Lạy Đức Mẹ La Vang theo lời kinh chúng con chào Mẹ. Lạy Đức
Mẹ La Vang muôn tấm lòng hợp dâng kính Mẹ. Mẹ đóa hồng đẹp xinh Mẹ
bông huệ thơm ngát khiết tinh. Mẹ tháp ngà tòa cao Mẹ ánh trăng sáng hơn
ngàn sao.

ĐK. Thánh Ma - ri - a! (Thánh Ma - ri - a!) Đức Mẹ Chúa Trời.
(Đức Mẹ Chúa Trời.) Thánh Ma - ri - a! (Thánh Ma - ri - a!) Xin thương
nhậm lời. (Xin thương nhậm lời.)

4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền
Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca: (Luca 2:27) 
“ Được Thần Khí thúc đẩy, ông Simeon lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài
Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến
Người,” 
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Cầu Nguyện: Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn vâng lời tuyệt đối luật lệ
của Thiên Chúa mà để Chúa Giêsu chịu cắt bì. Ông Simeon nói tiên tri rằng
một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim Mẹ khi Chúa Giêsu Con Mẹ chịu hành
hạ và tra tấn bởi những kẻ theo văn hóa sự chết. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con
luôn vâng theo luật Chúa. 

 1 Kinh Lạy cha, 3 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng danh.

Múa Dâng Hoa: Giáo Xứ Chân Phước Anrê Phú Yên - Medford, MA

5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong
Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

Trích Tin Mừng theo thánh Luca: (Luca 2:46)
“ 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.” 
Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của sự sống, Mẹ đã cẩn thận nuôi dưỡng
Con Thiên Chúa cũng là Con của Mẹ cho đến khi thời gian đến để Chúa
hoàn thành Thánh Ý của Chúa Cha và khi Ngài tuyên xưng Ngài là Đấng
Thiên Sai.

1 Kinh Lạy cha, 3 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng danh.

Múa Dâng Hoa: Cộng Đoàn Nữ Vương CTTĐVN - Springfield, MA

II.  PHẦN KẾT
Kinh Lạy Nữ Vương: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ …
Lời Nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa đã
ban cho chúng con người Mẹ tuyệt vời là Đức trinh nữ Maria, Mẹ Thiên
Chúa và là Mẹ của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến
Chúa như Mẹ, biết noi gương các nhân đức của Mẹ, để sau cuộc đời này,
chúng con cũng được vào Thiên Quốc dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu
xin …

Ban phép Lành: LM Phêrô Đặng Đình Hà
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Ca đoàn Tổng Hợp Hát: DÂNG MẸ - (LM. Hoài Đức)

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 hiện tại với tương
lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên Mẹ là gương mẫu
của đời con. (Xin hát tiếp câu 2)

2. Yêu thanh bình yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường
Chúa đi xưa, Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì
bác ái quên lợi danh. (Xin hát tiếp câu 3)

3. Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm, Mẹ nhận lấy cả tâm hồn
kính dâng lên. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ
sau sau hết qua trần gian.

Kinh Trông Cậy: Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa trời…
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II.  CHẦU THÁNH THỂ
CẦU CHO QUÊ HƯƠNG & GIÁO HỘI VIỆT NAM

3:00 - 3:45 PM

- Chủ Sự:   LM. Giuse Nguyễn Tuấn Linh
- Phó Tế:   Thầy Vincent Trần Văn Quát
- Giúp Lễ:    Quý Thầy Đại Chủng Viện St. John
- Thánh Ca:   Ca Đoàn Tổng Hợp Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

1.  CHỦ TẾ:
a.  ĐẶT MẶT NHẬT
b.  Xông Hương
c.  Ca Đoàn Tổng Hợp hát:  THỜ LẬY CHÚA

ÐK: Thờ lạу Ϲhúa! Thờ lạу Ϲhúa! Uу quуền khả ái trong hình
bánh náu thân. Thờ lạу Ϲhúa! Thờ lạу Ϲhúa! Uу quуền khả ái nương mình
dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia Ϲha đã hу sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la,
còn chưa thỏa tâm Ϲha, mà naу Ϲha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. nàу
của nuôi quý giá: Mình Ϲha đâу sẵn chờ. Ϲhúng con xin thành tâm mến
Ϲha. Ϲhúng con xin thành tâm kính thờ.

Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây trong tinh thần
hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với
niềm xác tín Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con cảm tạ
Chúa vì tình thương bao la Chúa đã dành cho chúng con qua Bí tích Nhiệm
Mầu này. Chúa đã thiết tha kêu mời: “Hỡi những ai lao nhọc và vất vả hãy
đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi”.
Giờ đây xin Chúa nâng đỡ chúng con trước những gánh nặng lo âu của cuộc
sống, để qua những giây phút sống thân tình với Chúa, chúng con sẽ tìm
được nguồn an ủi, bổ dưỡng cho cuộc đời chúng con. Xin chỉ dạy chúng con
cùng tiến bước trên con đường hiệp hành của Hội Thánh.

b.  Ca Đoàn Tổng Hợp hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con
biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời
vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: 'Lạy Ngài, Ngài muốn
con làm chi?
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ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài
làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm
chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho
cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

4.  TIN MỪNG
Ga 19, 25-27
Tin Mừng theo thánh Gioan
 
Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân
mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-Lô-Pát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy
thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với
thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ:
“Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

5.  SUY NIỆM (Mời Cộng Đoàn quỳ)
Cha Chủ Sự đọc lời suy niệm. Sau khi Cha Chủ Sự đọc xong. Xin Cộng
Đoàn thinh lặng suy gẫm 1 phút.

6.  Ca Đoàn Tổng Hợp hát: CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như
thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh
Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo
tin vui cho muôn người.
ÐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim
nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng
nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân
hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những
tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương,
Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường.

7.  LỜI NGUYỆN CHUNG

CHỦ TẾ:
Trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng ta cùng dâng những lời nguyện
xin chân thành cho Hội Thánh được trở nên một như các chi thể trong
một thân thể duy nhất, để Hội Thánh sống hiệp nhất yêu thương như
lòng Chúa mong ước.
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1/ Xin cho Hội Thánh trong tiến trình Hiệp Hành được tràn đầy Ơn
Chúa Thánh Linh, dẫn đưa chúng ta đi sâu hơn vào sự hiệp thông với
Hội Thánh, nuôi dưỡng sự tham gia, và trang bị hành trang cho chúng
ta ra đi thi hành sứ mạng.
Chúng con cầu xin Chúa.
2/ Xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh ơn khôn ngoan và thông
hiểu, gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các
ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa, và hướng dẫn đoàn
Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.
Chúng con cầu xin Chúa.
3/ Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin cho tiến trình hiệp hành của Hội
Thánh luôn quy hướng về điểm hẹn cuối cùng là Thập Giá Đức Kitô,
nơi cạnh sườn bị đâm thâu: máu và nước chảy ra khai sinh ra Hội
Thánh. Xin cho mọi tín hữu biết cùng với Mẹ đứng dưới chân Thánh
Giá, chiêm niệm tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho nhân
loại, để cũng biết thí mạng sống mình vì tha nhân.
Chúng con cầu xin Chúa.
4/ Xin cho cộng đoàn phụng vụ họp nhau trong ngày hành hương hôm
nay biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới,
ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông, dấn thân tham gia và nhiệt
thành cộng tác trong sứ vụ của Hội Thánh.
Chúng con cầu xin Chúa.

CHỦ TẾ:

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa luôn ở với chúng con trong Bí tích
Thánh Thể. Xin cho chúng con luôn chạy đến với Chúa, để được chính Chúa
củng cố đức tin, niềm hy vọng và tình yêu của chúng con. Nhờ đó, chúng
con được hiệp thông với Chúa và hiệp hành với Giáo Hội. Người hằng sống
và hiển trị muôn đời. Amen.

8.  Ca Đoàn Tổng Hợp hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời vinh quang. Này
con là đá, cho muôn sức hùng Satan vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp
sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm
quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
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9.  Ca Đoàn Tổng Hợp hát: ĐÂY NHIỆM TÍCH

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu
tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin
bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa.
Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để
tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

10.  LỜI NGUYỆN & PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

CHỦ TẾ: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.

CỘNG ĐOÀN: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.

CHỦ TẾ: Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng
con Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa. Chúng con nài xin
Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, để
chúng con luôn được hưởng nhờ hiệu qủa của ơn cứu chuộc. Chúa là Thiên
Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời. Amen.  (Rung chuông)

11. CHỦ TẾ BAN PHÉP LÀNH

12.  Ca Đoàn Tổng Hợp hát kết thúc: KINH HÒA BÌNH
Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi
người.
Lạу Ϲhúa xin hãу dụng con như khí cụ bình an của Ϲhúa.

Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi 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 cậу vào nơi thất vọng, để
con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạу Ϲhúa xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu
biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người
mến уêu.
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 đầу thiện chí, ơn an bình.
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III. RƯỚC Kiệu Tôn Vinh Thánh Mẫu La Vang
Và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

4:00-5:30 PM

A.  Chiêng Trống khai mạc: Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam –
Worcester

B.  Đọc Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Xông Hương kiệu Đức
Mẹ và kiệu Các Thánh Tử Đạo VN

1. Đọc Kinh các thánh Tử Đạo Việt Nam (TTMV TGP Saigon)

Kính lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời,
là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội
thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài, và với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a,
là nữ vương các thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả.

Xưa Chúa ban cho các ngài được vững tin vào Lời Chúa, và đầy
sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau
khổ,quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và hy sinh đến
giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất,
để Hội thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào.

Nay Hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa, như hoa quả đầu mùa để
cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được
an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã
cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết
yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin
cầu cho mọi kitô hữu, biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.

Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn
thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương
các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên
thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài ca ngợi tạ ơn Chúa
muôn đời vinh hiển. Amen.

2. Chủ Tế xông hương kiệu Đức Mẹ và kiệu CTTĐVN:

Chủ Tế : Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin cầu cho chúng con.

Cộng Đoàn : Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chủ Tế : Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con ca ngợi tình thương và sức
mạnh của Chúa đã thể hiện nơi sự yếu đuối mỏng giòn của các Thánh Tử
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Đạo Việt Nam. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, can đảm tuyên
xưng đức tin của mình bằng đời sống công bình, bác ái, và thánh thiện, cùng
luôn trung thành với đức tin và gương sáng của các ngài để lại. Chúng con
cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn : Amen.

C.  Ca đoàn tổng hợp hát TIẾNG NHẠC OAI HÙNG Tác Giả: Hải Linh

ĐK: Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Tiếng lòng tha
thiết, con dân nước nam hoà khúc khải hoàn ca. Đồng thanh, ta hát khen
mừng bao đấng anh hùng, xưa đã thắng gian lao toà cao chói lói trên trời
hiển vinh muôn đời. Đồng thanh, ta hát khen mừng bao đấng anh hùng, nay
chiến thắng khải hoàn trên chốn phúc vinh sáng ngời.

Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: Cho quê hương thoát cơn đau thương mau
tới ngày bình an tươi sáng (thêm tươi sáng).

Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: Qua cơn gian nan, Giáo Hội vinh quang
mau tới ngày rạng chiếu huy hoàng.

1. Kìa gương hiếu trung xưa đã nêu cao tinh thần chiến đấu. Đau đớn gian
nan không thở than qua một lời. Ngày nay hiển vinh, khắp trời Việt Nam
ngàn thu lưu dấu (ngàn thu lưu dấu). Muôn giới hỉ hoan mừng hát vang khắp
trời.

2. Một lòng sắt son, xưa chịu gươm đao gông cùm trăng trói. Lướt thắng
gian lao, ghi chiến công để muôn đời. Ngày nay hiển vinh, trên Trời mừng
vui, triều thiên chói lói (triều thiên chói lói). Muôn kiếp vẻ vang, hạnh phúc
trên cõi trời.

D. Bắt Đầu Rước Kiệu: (Hướng dẫn: Sơ Phùng Tuyên)

-   Thứ tự cuộc rước
1) Hương – Thánh Giá- Đèn Hầu
2) Cờ Thánh Tâm – Cờ Đức Mẹ – Cờ Hội Thánh
3) Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
4) Kiệu Thánh Tích Của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
5) Giáo Xứ Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford MA
6) Cộng Đoàn Thánh Teresa – Lawrence, MA
7) Cộng Đoàn Thánh Giuse  – Lowell, MA
8) Cộng Đoàn Thánh Giuse – Tyngsboro, MA
9) Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi – Manchester, NH
10) Kiệu Thánh Anê Lê Thị Thành- CĐ CTTĐVN Worcester, MA
11) Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Worcester, MA
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12) Cộng Đoàn Thánh Bernadette – Randolph, MA
13) Cộng Đoàn Thánh Giuse – Woonsocket, RI
14) Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bridgeport, CT
15) Cộng Đoàn Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN – Springfield, MA
16) Kiệu Đức Mẹ La Vang-CĐ Đoàn Đức Mẹ La Vang – Dorchester, MA
17) Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Dorchester, MA
18) Xin mời tất cả quý khách Hành Hương tham gia vào đoàn rước nếu chưa
tham gia vào đoàn rước với GX hay những CĐ trên
19) Quý Tu Sĩ Nam Nữ
20) Đoàn Giúp Lễ
21) Đoàn Nghi Kiệu:

- Chưởng Nghi: Thầy Lê Khanh
- Phó Tế: Thầy Phêrô Cao Xuân Lý
- Chủ Sự Cuộc Rước Kiệu: LM Phanxicô Phạm Đức Huy

E.  Đọc Kinh trong lúc Rước Kiệu: Sơ Phùng Tuyên hướng dẫn

Phép Lần Hạt NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống
lại thật về phần linh hồn.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa
ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến
lòng Chúa thương xót hơn.

Hát: Kìa Bà Nào Tác Giả: LM Hoàng Diệp

Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông
Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông
Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời
Oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận
Bà là ai ?

ĐK1.
Bà là ai như huệ giữa chòm gai
Như hồng thiêng mầu nhiệm
Như đền vua vinh hiển
Như thành thánh Salem
Bà là ai như hào quang Thiên Chúa
Như mùa xuân không úa
Như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng.
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ĐK2.
Bà là ai tinh tuyền lúc đầu thai
Xác hồng như ngọc tuyền
Dư đầy ơn Thiên Chúa
Như nguồn nước vô biên
Bà là ai tay bông Vua thơ bé
Tay tràn ơn cứu thế
Đấng từ bi nhân hậu hằng tiếp đón lời cầu …

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái
mộ những sự trên trời.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa
ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến
lòng Chúa thương xót hơn.

Hát: Lạy Đức Mẹ La Vang Tác Giả: Hoàng Vũ

Lạy Đức Mẹ La Vang! con giờ đây kính dâng về Mẹ,
Lạy Đức Mẹ La Vang! con vui mừng cầu xin Đức Mẹ.
Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con,
Mẹ chính là Trạng Sư, là Nữ Vương, Mẫu Thân của con !
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.
Lạy Đức Mẹ La Vang! dâng về Mẹ lắng lo muộn phiền,
Lạy Đức Mẹ La Vang! dâng lên Mẹ lời kinh khẩn nguyện
Con có mẹ sợ chi? Dù con gặp bao nỗi khó nguy,
Bên Đức Mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi !
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.

Lạy Đức Mẹ La Vang ! dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu,
Lạy Đức Mẹ La Vang ! dân con Việt đồng thanh bái chào!
Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con!
Trên bước đường ly hương, đoàn chúng sống trong tình thương!
Lạy Đức Mẹ La Vang ! theo lời kinh chúng con chào Mẹ!
Lạy Đức Mẹ La Vang ! muôn tấm lòng hợp dâng kính Mẹ!
Mẹ đóa hồng đẹp xinh, Mẹ bông huệ thơm ngát khiết tinh!
Mẹ tháp ngà tòa cao, Mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao!
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Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.

Thứ ba thì ngắm :  Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho
được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa
ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến
lòng Chúa thương xót hơn.

Hát: Năm Xưa Trên Cây Sồi Tác Giả: LM Huyền Linh

1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi.
Có Ðức 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.

[ÐK:]

Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi!
Con vâng nghe Mẹ rồi,
Sớm chiều từ nay thống thối.
Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời,
Cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi.
Có biết bao lớp người, gần 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.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết
lành trong tay Đức Mẹ.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa
ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến
lòng Chúa thương xót hơn.
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Hát: Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Tác giả: Nguyễn Khắc Tuần

[ĐK:]
Lạy mẹ Fa-Ti-Ma, mẹ nỉ non bao lần
Tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ
Lòng mẹ thương bao la tình ái ân vô ngần
Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
1. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết
Xá gì dầu nguy biến thề chết có mẹ, vui có mẹ
Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì
Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi.
2. Trần gian truỵ sa nhuốm màu tang đắm đuối
Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người
Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ
Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai mẹ ơi.
3. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối
Con đường xưa tội lỗi nguyện xa cách rời, xa cách rời
Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không dâng gì
Mắt con trông lên mẹ yêu, âm thầm nhìn mẹ thôi.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin
Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa
ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến
lòng Chúa thương xót hơn.

Hát: Lạy Mẹ Xin Yên Ủi Tác giả: Nguyễn Khắc Xuyên

ĐK.
Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn
Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn
Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương
Và tràn lan gai góc vướng trên con đường

1. Ơ Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa
Lời mẹ hứa khi ở trên núi kia
Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên
Là Mẹ chúng con mẹ xin lĩnh quyền
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2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong
Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương
Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con mẹ khoan nhân
Và không quyến luyến thú vui thế trần

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con
Và ban xuống cho chúng con những ơn
Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên
Từ nay hết lo lắng hết chán phiền

Đọc kinh: Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được
vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách
đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà
thương.

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến
sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà
gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời
đồng trinh. Amen.

F.  Khi kiệu Đức Mẹ về Đến Cuối Lễ Đài

a.  Ba hồi chiêng trống và chuông điện trổi lên, CĐ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam, Worcester

b.  Thả bong bóng(trắng xanh): Kết Thành Tràng Hạt - Liên Đoàn Thiếu Nhi
Thánh Thể Miền Đông Bắc phụ trách

c. Ca Đoàn Tổng Hợp hát: NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH

ÐK: Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hòa bình, Nữ Vương hòa bình, đây
bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức cất tiếng ca mừng vui (cất
tiếng ca) kính chào Nữ Vương hòa bình.

Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) Mẹ là sáng khắp đất nước
bao la. Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) đây nguồn sống yên
vui chan hòa.

1.  Mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương thiêng. Mẹ ví như ánh
trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên.
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2.  Mẹ về với giang sơn, xin Mẹ xuống muôn ơn: cho nước Nam thoát cơn
nguy nan, cho dân thấy ngày bình an.

3.  Mẹ là sức siêu nhiên dắt dìu chúng con liên. Cho giáo dân khắp nơi trung
kiên, cho muôn tông đồ thành tín.

4.  Mẹ là sáng Phúc Âm soi đường lối muôn dân. Vun tưới cây Ðức Tin xum
xuê, xinh tươi muôn màu muôn hoa.

G. Khi kiệu Đức Mẹ về Đến Lễ Đài
a.  Chủ Sự xông hương Kiệu Đức Mẹ và Kiệu Các Thánh TĐVN
Chủ Sự: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Cộng Đoàn: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chủ Sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện :
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ
Maria, Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, và lòng nhân hậu của Chúa. Xin cho
chúng con được tràn đầy ân sủng của Chúa, biết hết lòng yêu mến và noi
gương Mẹ, để đời sống chúng con ngày một hoàn thiện hơn. Chúng con cầu
xin, nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con.

Cộng Đoàn: Amen.

Đọc Kinh : Kinh THÁNH MẪU LA VANG (Cộng Đoàn cùng đọc)
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói hào
quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Ðức Chúa Trời đã đoái
thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã
chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo,
giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,
vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu
phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng là
Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương
con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại
lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau
cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc
trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

b. Người dẫn mời quý Cha tập trung phía cuối Lễ Đài để chuẩn bị Thánh Lễ
Bế Mạc Đại Hội Hành Hương

(Chuẩn bị bắt đầu Thánh Lễ Trọng Thể)
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IV. Thánh Lễ Trọng Thể Bế Mạc Ngày Hành Hương
Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C

- Chủ Tế: LM Phêrô Bùi Minh Tâm
- Giảng Thuyết:  LM Vincent Ngô Thái Phong
- Chưởng Nghi:   Thầy Lê Khanh
- Giúp Lễ:   Quý Thầy Đại Chủng Viện St. John
- Thánh Ca:   Ca Đoàn Tổng Hợp Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
- Bài Đọc 1:   Sơ Nguyễn Quỳnh
- Bài Đọc 2:   GX Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford
- Công Bố Tin Mừng:   Thầy Phó Tế Phêrô Bùi Phương Phi
- Phụng Vụ Bàn Thánh:  Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Văn Vương
- Lời Nguyện Giáo Dân:  (mỗi GX/CĐ 1 người)

- Lời Nguyện 1 + 2: Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Dorchester, MA
- Lời Nguyện 3 + 4:   CĐ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo – Springfield
- Lời Nguyện 5 + 6:   CĐ Đức Mẹ Mân Côi – Manchester, NH

- Vũ Tiến Lễ:  GX Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford
- Quyên Tiền Lần 1:

- Cho Trung Tâm La Salette: GX Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford
- Quyên Tiền Lần 2:

- Cho chi phí tổ chức Đại Hội - GX Chân Phước Anrê Phú Yên,
Medford
- Dâng Của Lễ:   (Mỗi Cộng Đoàn 2 người)

- CĐ Thánh Giuse, RI
- CĐ Thánh Giuse, Tyngsboro, MA
- CĐ Thánh Giuse, Lowell, MA
- CĐ Đức Mẹ Mân Côi: Manchester, NH

A.  Thánh Lễ Trọng Thể
- Chiêng & Trống:  CĐ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Worcester, MA

1.  Ca Nhập Lễ-Ca Đoàn Tổng Hợp Hát: Hân Hoan Tiến Lên (Tác
Giả: Linh Trần Thy)
2.  Lễ Đoàn

- Hương – Thánh Giá - Đèn Hầu
- Quý Thầy Giúp Lễ
- Quý Thầy Sáu
- Quý Linh Mục
- Chưởng Nghi: Thầy Lê Khanh
- Phó Tế: Thầy Giuse Nguyễn Văn Vương
- Chủ Tế: LM Phêrô Bùi Minh Tâm
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3.  Lời Chúa

Bài Đọc I:  (St 18, 20-32)
Sơ Nguyễn Quỳnh

"Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận"

Bài Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa phán: "Tiếng kêu la của dân Sôđôma và
Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc
chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ".

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn
đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: "Chớ thì Chúa sắp
tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người
công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ
cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa
đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng
làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu". Chúa
phán cùng Abraham rằng: "Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi
người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành". Abraham thưa lại:
"Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu
trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì
bốn mươi lăm người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không?" Chúa
phán: "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá
huỷ cả thành". Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: "Nhưng nếu có bốn mươi
người thì Chúa sẽ làm gì?" Chúa phán: "Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà
không trừng phạt cả thành". Abraham thưa: "Lạy Chúa, nếu con lên tiếng,
xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì
sao?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt".
Abraham nói: "Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong
thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Vì hai
mươi người đó Ta sẽ không tàn sát". Abraham thưa: "Lạy Chúa, xin đừng
nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công
chính ở đó thì sao?" Chúa phán: "Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá".
Ðó là lời Chúa.  (Hát)

Đáp Ca: Ca Đoàn Tổng Hợp Hát Thánh Vịnh 137   (Tác giả: Lm. Kim
Long)
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ÐK: Lạy Chúa, ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lời.

1) Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu.  Đàn ca kính
Người giữa chư vị thánh thần, hướng về đền Thánh con phủ phục kính thờ.

2) Con xin cảm tạ bởi vì Chúa một lòng thành tín, mãi yêu thương.  Ngày
con khẩn nài Chúa thương tình đáp lời, hỗ trợ hồn con Chúa tăng cường
dũng lực.

3) Quân vương thế trần cảm tạ Chúa vì đã được nghe Chúa tuyên ngôn,
cùng nhau kết lời tán dương đường lối Người vinh hiển của Chúa biết bao là
vĩ đại.

4) Con nay đã được Chúa giải thoát, việc Ngài khởi công đã xong xuôi, tình
thương của Ngài đến muôn đời vững bền, chớ bỏ dở dang những công việc
Chúa làm.

Bài Đọc II:  (Cl 2, 12-14)
GX Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford

"Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi."

Bài Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôsê.

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với
Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng
Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của
anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người,
Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng
ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách
đóng đinh nó vào thập giá.
Ðó là lời Chúa.  (Hát)

Alleluia:  (Ca Đoàn Tổng Hợp Hát)
Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến,
bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

22



Công Bố Tin Mừng:  (Lc 11, 1-13 )

Thầy Phó Tế Phêrô Bùi Phương Phi

"Các ngươi hãy xin thì sẽ được"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện
xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu
nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông:

"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng.
Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.
Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin
chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".

Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa
đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc
bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi
anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì
cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy
lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình
bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy
rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy
gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

"Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư?
Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại
cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con
cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần
cho những kẻ xin Người".
Ðó là lời Chúa.   (Hát)

5.  Giảng Thuyết: LM Vincent Ngô Thái Phong

6.  Kinh Tin Kính

Chủ Tế xướng: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng…

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một
Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên
Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên
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Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với
Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người
chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức
Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm
người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô
Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như
lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại
đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không
bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng
ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người
được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh
thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

7.  Lời Nguyện Giáo Dân (mỗi CĐ một người)
Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Với đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã
trở thành một người Mẹ đầy yêu thương và trung thành đối với Con của
Thiên Chúa. Trong Ngày Hành Hương Tôn Vinh Đức Mẹ La Vang và Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và sốt sắng
dâng lời nguyện xin:

Lời Nguyện 1: Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Dorchester, MA
Xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục và linh mục
khắp nơi, luôn nhiệt thành và can đảm trong sứ vụ Chúa trao, sẵn sàng chấp
nhận mọi hy sinh thử thách trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu
Kytô cho con người thời đại hôm nay, biết đón nhận , tín thác, đặt niềm hy
vọng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương.
Chúng con cầu xin Chúa.

Lời Nguyện 2: Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Dorchester, MA
“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho.” Xin Chúa
cho các gia đình Công Giáo, biết chọn Chúa Giêsu là trung tâm cuộc sống,
và Lời Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối, giúp họ tìm được nơi Đức Kitô
niềm an ủi và hy vọng, luôn biết tín thác vào Chúa trước mọi nghịch cảnh
của cuộc đời.
Chúng con cầu xin Chúa.

Lời Nguyện 3: Cộng Đoàn Nữ Vương CTTĐVN – Springfield, MA
Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết thực thi quyền bính theo ý
Chúa muốn, cùng nhau xây dựng hòa bình, dập lửa chiến tranh, cách riêng
tại Đông Âu. Xin cho mọi người biết loại bỏ quyền lợi cá nhân, đảng phái.
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nhưng luôn nhằm tới lợi ích chung,  phục vụ con người không phân biệt
ngôn ngữ, màu da, hay tôn giáo, để mọi người được hưởng cuộc sống an vui
hạnh phúc. Xin cũng ban cho quê hương Việt Nam được ơn bình an, sớm
qua cơn dại dịch và thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm. Cho đồng bào Việt Nam
được sống trong an bình thịnh vượng, tự do tôn giáo và xây dựng đất nước
ngày một tốt đẹp hơn.
Chúng con cầu xin Chúa.

Lời Nguyện 4: Cộng Đoàn Nữ Vương CTTĐVN – Springfield, MA
Xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết noi gương Mẹ Maria, là mẫu gương
tuyệt vời của đời sống Hiệp Hành, dẫn dắt mọi người đến với Lòng Chúa
Xót Thương, và mau mắn đáp lại bằng đức tin và thực thi bác ái trong đời
sống hàng ngày. Xin cho những người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, biết
đoàn kết yêu thương, giữ gìn văn hoá và bản sắc dân tộc, sẵn sàng phục vụ
mọi người, góp phần xây dựng Giáo Hội và Đất Nước nầy ngày càng tốt đẹp
hơn.
Chúng con cầu xin Chúa.

Lời Nguyện 5: Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi – Manchester, NH
Xin Chúa thương chúc phúc lành cho mọi người, đang  tham dự Ngày Thánh
Mẫu hôm nay, cho mọi người luôn vững vàng  cậy trông vào Chúa,  là nguồn
bình an vô tận, và xin cho chúng con cũng biết trao tặng bình an của Chúa cho
nhau, và cho hết mọi người.
Chúng con cầu xin Chúa.

Lời Nguyện 6: Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi – Manchester, NH
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Xin Chúa đón nhận những ước nguyện của mỗi người chúng con, và xin
Chúa chúc phúc lành cho mọi người đã quảng đại góp của góp công, hy sinh
phục vụ cho việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu được tốt đẹp, đem lại nhiều
lợi ích thiêng liêng cho mọi người tham dự.
Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ Tế:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương chúc lành cho những ước
nguyện chân thành của chúng con, và gia tăng niềm tin giúp chúng con luôn
sống tín thác vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. và biết đáp lại lòng Chúa
yêu thương bằng đức tin và việc bác ái trong đời sống hàng ngày, cho chúng
con biết san sẻ tình yêu Chúa cho mọi người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức
Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Chúng con cầu xin nhờ Đức
Kitô, Chúa chúng con.
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8.  Vũ Tiến Lễ, Dâng Lễ Vật và Quyên Tiền
a.  Vũ Tiến Lễ:  GX Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford
b.  Dâng Của Lễ (Mỗi CĐ hai người)

1. CĐ Thánh Giuse, RI
2. CĐ Thánh Giuse: Tyngsboro
3. CĐ Thánh Giuse, Lowell
4. CĐ Đức Mẹ Mân Côi: Manchester NH

c.  Quyên Tiền (Người dẫn kêu gọi và thông báo):
- Lần 1: Cho Trung Tâm La Salette; GX Chân Phước Anrê Phú Yên,

Medford
- Lần 2 (5 phút sau khi quyên tiền lần 1): Cho chi phí tổ chức Đại Hội;

GX Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford

9.  Ca Dâng Lễ
Ca Đoàn Tổng Hợp hát: Hiến Lễ Tình Yêu  (Lời: Miên Ly, Nhạc: Thế
Thông)

1/ Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến. Con đến tiến dâng tình yêu. Tiến
dâng ước mơ và xác hồn nguyện như lễ dâng toàn thiêu. Xin nhận tình con
nhỏ bé. Xin hiệp cùng với rượu bánh như chiều tiệc ly ngày xưa nên của lễ
mừng khen Chúa Trời.

ĐK. Của lễ góp về dâng Chúa. Là bao sướng vui đau buồn. Dâng ước vọng
mai sau. Dâng tháng ngày đã qua. Nguyện dâng lên cả cuộc đời còn đang
rong ruổi gian trần. Nguyện Chúa thương nhận lễ con dâng. Nguyện Chúa
ban nhiều thánh ân.

2/ Chỉ là thân phận người mong manh sao dám tiến dâng tình yêu? Chính
Cha đã kêu gọi con về để con bước đi cùng Cha. Con được nhận như của lễ
dâng về từ nơi trần thế cứu đời lầm than tội mê đem tình Chúa vào tim mỗi
người

10.  Ca Hiệp Lễ
Ca Đoàn Tổng Hợp Hát Hiệp Lễ I: Hạt Giống Tình Yêu (Tác giả: Mạc
Phương)

1- Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi , không thối đi thì nó chỉ trơ
trọi một mình thôi. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, mà chết đi mà thối đi thì
nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt.
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ĐK: Con biết thế, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Con
sẽ chết, con sẽ chết, con sẽ chết sẽ chết đi cho anh em con. Vì con bước vào
dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàn. Là con chết, là con
chết, là con chết con chết đi cho anh em con.
2- Nếu mạnh sống nào nơi dương thế, không chết đi , không thối đi thì nó
chỉ trơ trọi một mình thôi. Nếu mạnh sống nào nơi dương thế, mà chết đi mà
thối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt.

Ca Đoàn Tổng Hợp Hát Hiệp Lễ II: Ngài Là Thiên Chúa (Tác giả: Hải
Linh, Te Deum)
Ngài là Thiên Chúa, muôn dân ca tụng (ca tụng) Ngài là Thượng Đế muôn
nước kính tôn. Kính tôn Ngài là Cha vạn thuở hoàn vũ khâm sùng (hoàn vũ
khâm sùng, hoàn vũ khâm sùng).

Các Thiên thần các Quyền thần. Kê-ru-bim và Sê-ra-phim trên Thiên quốc
cất tiếng đồng hô chúc: Thánh thay! Thánh thánh thay! Thánh Thánh Thánh
thay! Chúa là Thống lãnh các đạo binh. Trời đất đầy oai danh Ngài. Tông đồ
đoàn vinh hạnh, danh bộ các tiên tri. Hội Thánh nhân Thánh nhân Tử đạo
thảy đều tán dương Ngài, tán dương Ngài.

Trần gian thiên hạ khắp nơi (cùng khắp mọi nơi) Thánh Hội truyền bá sáng
ngời Ngôi Cha. Ngôi Con duy nhất quả là đáng kính. Đức Thánh Linh ấy
chính thần thông.

Hỡi Đức Kitô Vua oai phong, Chúa Con muôn đời suy tôn. (Cho loài người
được ơn cứu độ) Chẳng nề xuống cung lòng Trinh Nữ. Thắng tử thần và mở
thiên cung, bên hữu Cha ngự trị uy hùng rất uy hùng.

(Ngài xuất hiện như chánh án) Vậy nên chúng tôi thiết tha, thiết tha khẩn
cầu. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi (là bầy tôi) Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, nhờ
bảo huyết (ư) cứu độ rồi. (Được cùng các Thánh) Được cùng các Thánh
muôn muôn đời vinh quang.

Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi (là bầy tôi) Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, nhờ bảo
huyết (ư) cứu độ rồi. (Được cùng các Thánh) Được cùng các Thánh muôn muôn
đời vinh quang (muôn kiếp vinh quang muôn kiếp vinh quang) muôn muôn kiếp
vinh quang

11.  Lời Nguyện Hiệp Lễ

12. Lời Cảm Ơn Của Cha Trưởng Ban Tổ Chức
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13.  Ca Kết Lễ
Ca Đoàn Tổng Hợp Hát Kết Lễ: Một Trời La Vang  (Tác giả: Thế
Thông)
Con đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương. Con đã quay về
lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương. Trong cánh tay Mẹ hiền quên hết bao
muộn phiền. Quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi trôi. Bầu
trời La Vang ngập tràn yêu thương của Mẹ lành thảm cỏ xanh như thảm ân
tình. Có bóng Mẹ kề bên chúng con. Bầu trời La Vang lá vằng còn nhắc nhớ
ơn lành Mẹ trao ban nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian.

Con khấn dâng Mẹ trọn cuộc đời với những buồn vui. Con khấn dâng Mẹ cả
đường đời phiêu lãng xa xôi. Khi nắng tươi rực hồng khi gió mưa mịt mùng.
Giữa phố đông người và cả khi đơn vắng lẻ loi. Lạy Mẹ La Vang nguyện dủ
thương che chở giữ gìn. Để tình yêu ươm nở trong hồn mãi mãi là đường
con bước theo. Lạy Mẹ La Vang khấn cầu Mẹ cúi xuống trên loài người yếu
đuối. Mang đến bình an cho ai biết cậy trông.

Con vẫn trông đợi ngày trở về nơi cuối đường xa. Trong cánh tay Mẹ lòng
kề lòng vang khúc hoan ca. Vui sống trong tình trời không vấn vương bụi
đời. Bên Chúa nhân hiền là tình yêu hạnh phúc triền miên. Đời người trăm
năm nhẹ nhàng như hơi thở mau tàn. Mà tình yêu luôn vỗ trong lòng, phút
lâm tử Mẹ thương đoái trông. Mẹ cầm tay con dắt con về với Chúa. Bước
vào miền thiên thu. Ôi suốt đời con luôn mơ ước trời cao.

14. Đọc Kinh Trông Cậy
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Ban Tổ Chức
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Trưởng Ban❖ LM Phêrô Bùi Minh Tâm, 508-277-2881

Phó Ban❖ LM Giuse Nguyễn Tuấn Linh, 617-959-6219

Phụ Trách Phụng Vụ

❖ LM Phêrô Đặng Đình Hà 203-873-7238

Trưởng Ban Điều Hành

❖ Anh Giuse Huỳnh Văn Tú 508-340-9419

Y Tế:

❖ Trưởng Che Ngân 857–234-6790

và Liên Đoàn TNTT Miền Đông Bắc

Trật Tự và Vệ Sinh:

❖ Giáo Xứ Chân Phước Anrê Phú Yên, Medford

Xin cảm ơn Quý Khách Hành Hương và Cộng Đoàn Dân Chúa đã đến
tham dự Ngày Đại Hội Thánh Mẫu thứ 40 và xin chúc Quý Vị ra về
thượng lộ bình an. Xin hẹn gặp lại Quý Vị vào Ngày Hành Hương Kính
Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 41, Thứ Bảy Ngày 29 tháng 7 Năm 2023.
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