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ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LIÊN BANG TẠI  SYDNEY. 

NGÀY  5-6-7/10/2018. 

CHỦ ĐỀ: BÊN MẸ DỊU HIỀN. 

"Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Thiên Chúa." Luke. 1:40. 

KỶ NIỆM 30 NĂM PHONG THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 1988-2018. 

KỶ NIỆM 160 NĂM ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 1858-2018. 

KỶ NIỆM 220 NĂM ĐỨC MẸ LA VANG 1798-2018. 

Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly 

10 Carr Rd Bringelly NSW 2556 

 

Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang nhằm Mục Đích: 

 

• Về Đây Với Mẹ để cùng Mẹ Ngợi Khen và Tạ Ơn Thiên Chúa. 

• Cùng Về Bên Mẹ  để Tạ Ơn, Khấn Nguyện, Tôn Vinh Mẹ Maria. 

• Kỷ Niệm 30 Năm Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

• Kỷ Niệm 485 năm Đạo Công Giáo trên Quê Hương Việt Nam 1533-2018. 

• Kỷ Niệm 220 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang 1798-2018. 

• Hội Ngộ con cái Việt Nam của Mẹ tại Úc Châu. 

• Sinh hoạt thiêng liêng. 

• Sinh hoạt Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang. 

• Hội Ngộ Hội Đồng Mục Vụ Liên Bang Úc Châu. 

 

I. THỨ SÁU NGÀY 5/10/2018. 

 

1. 12.00pm: Chào đón quý khách Liên Bang và mọi người. 

2. 3.00pm: Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót tại Lễ Đài do Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót. 

3. 4.00pm: Chặng Đàng Thánh Giá Đặc Biệt theo Con Đường Chúa Đã Đi Qua do Phong Trào 

Cursillo Liên Bang điều hợp. 

4. 5.00pm: Văn Nghệ Đại Hội Thánh Mẫu tại Lễ Đài do Ban Văn Nghệ. 

5. 5.30pm: Cơm Tối tại các quán ăn. 

6. 6.30pm: Chuẩn bị Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang. Mọi người tiến về Lễ Đài. Tất cả 

Thừa Tác Viên Thánh Thể và Thiếu Nhi Cung Thánh, Đại Diện các Phong Trào Đoàn Thể Liên 

Bang mỗi đơn vị 20 người đồng phục tập trung tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử  Đạo Việt Nam, 

với mũ, cầm cờ và hoa rước Mẹ La Vang  và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

7. 7pm: Thánh Lễ Đại Trào Khai Mạc Kính Đức Mẹ và Kỷ Niệm 30 năm Tôn Vinh Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam tại Lễ Đài. Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long chủ tế. 

 

THÁNH LỄ  KÍNH ĐỨC MẸ VÀ KỶ NIỆM 30 NĂM  

TÔN VINH CÁC THÁNH TỮ ĐẠO VIỆT NAM 1988-2018. 

CHỦ TẾ VÀ THUYẾT GIẢNG: ĐGM  VINCENT NGUYỄN VĂN LONG. 

 

1) Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long và Đoàn Phụng Vụ, cùng Đại Diện các Đơn Vị từ Nhà 

Nguyện các Thánh TĐVN tiến ra Lễ Đài. 

2) Thứ Tự cuộc cung nghinh ra Lễ Đài. 

 

THỨ TỰ CUỘC CUNG NGHINH ĐỨC MẸ LA VANG  THỨ SÁU. 
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1. Thánh Giá Nến Cao. 

2. Đại diện các Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang mỗi đơn vị 20 người cầm hoa và cờ. 

3. Tất cả Thừa Tác Viên Thánh Thể. 

4. Tu Sĩ Nam Nữ. 

5. Nhóm Dâng Hoa / Thánh Vũ 

6. Kiệu Mẹ La Vang. 

7. Quý Cha. 

8. Đức GM Chủ Tế. 

 

3) Ca Nhập Lễ: Ca Đoàn Mt Pritchard. 

4) Cha Chủ Tịch TUĐ Giuse Trần Ngọc Tân, TUĐ giới Thiệu và chào Mừng Đức Cha Vincent 

Nguyễn Văn Long, Quý Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và CĐ CGVN Liên Bang về tham dự Đại 

Hội Thánh Mẫu Liên Bang. 

5) Đức Vincent Nguyễn Văn Long bắt đầu Thánh Lễ Đại Trào khai mạc ĐHTMLB. 

 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ. 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, 

Ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, 

vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, 

để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. 

Lạy Chúa, ngày hôm nay, chúng con họp mừng Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển. Cúi xin 

Chúa nhận lời Người chuyển cầu, mà ban cho chúng con được dư đầy ơn phúc. Chúng 

con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

BÀI ĐỌC I. 

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: Một người nữ mặc áo 

mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển 

bụng, và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ xuất hiện trên trời: Một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, 

mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném 

xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà 

sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên 

Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một 

nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên 

Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện” 

Đó là lời Chúa. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1: 17-25.  
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"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá." 

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói 

khôn khéo, kẻo Thập giá của Ðức Kitô ra hư không. 

Vì chưng lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người 

được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự 

khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn 

ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu?" Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn 

ngoan của đời này hoá ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên 

Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ 

những kẻ tin. Vì chưng, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn 

ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho 

người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là 

Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên 

Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên 

Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. 

 

Ðó là lời Chúa. 

 

ALLELUIA. 

Alleluia, alleluia – Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ có phúc 

hơn các người phụ nữ – Alleluia. 

PHÚC ÂM. Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết. 

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  

Trong những ngày ấy, Maria chổi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa, Bà vào 

nhà ông Giacaria và chào Bà Elisabeth, và sau khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi 

nhảy mừng trong lòng Bà và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, Bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà 

được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên 

Chúa đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. 

Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Và Maria nói: “Linh hồn tôi 

ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, vì  Chúa đă đoái nhìn đến 

phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm 

cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia 

dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí 

kiêu căng, Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. 

Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phúc, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc 

Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng 

tôi, cho Bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn người trờ về nhà mình. 

Đó là lời Chúa 



4 

 

6) Giảng Thuyết: Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long. 

7) Lời Nguyện Giáo Dân. 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN THÁNH LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THÁNH MẪU. 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tuyển chọn Hiền Mẫu La Vang với sứ mạng đặc biệt trong 

chương trình cứu chuộc nhân loại. Nhân ngày Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Bên Mẹ Dịu 

Hiền hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Thiên Chúa / và hiệp với Mẹ La Vang cùng các Thánh 

Tử Đạo Việt Nam, dâng lên Người những lời thiết tha nguyện xin: 

1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh Việt Nam luôn biết liên kết với 

nhau trong một Giáo Hội duy nhất,/ biết lấy Hiền Mẫu La Vang và  các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

làm gương mẫu cho việc đào tạo đức tin / và củng cố đời sống đạo đức của mình. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

 

2.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt Quê Hương và Dân Tộc Việt 

Nam,/ biết tin nhận Chúa Giêsu-Kitô là Con Thiên Chúa / và là Đấng cứu rỗi trần gian,/ để trong 

Người / tất cả được giải thoát khỏi tội lỗi,/ nhận lại ơn làm nghĩa tử, / và được vui hưởng hòa bình, / 

tự do,/ và hạnh phúc. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3.  “Anh em xum họp một nhà,/ Bao là tốt đẹp bao là sướng vui.”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho 

Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang lần đầu tiên này,/ được mọi sự tốt lành bình an./ Xin cho mọi thành 

phần tham dự Đại Hội,/ được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa,/ qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang,/ 

và các Thánh Tử Đạo Việt Nam./ Để chúng con cùng nhau Tạ Ơn Thiên Chúa, / tri ân Mẹ Dịu 

Hiền,/ và được vui hưởng hồng ân yêu thương và bình an. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

 

4.  Cầu nguyện cho các gia đình và cầu nguyện cho nhau trong Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang/ Chúng 

ta cùng cầu xin Chúa cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang,/ cho mỗi gia đình,/ và mỗi 

người chúng ta/, luôn được sống trong hồng ân yêu thương và hạnh phúc,/ được nâng đỡ trong Đức 

Tin,/ Đức Cậy,/ Đức Mến,/ và  can đảm vượt qua mọi thử thách/  để trung kiên theo Chúa đến cùng. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa mặc lấy xác phàm trong cung lòng Trinh Nữ Maria. 

Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết noi gương Hiền Mẫu La Vang và các Thánh 

Tử Đạo Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 30 năm tôn vinh các Ngài,/ để chúng con luôn trung thành gắn bó 

với Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.  
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8) Dâng Lễ: Ca Đoàn Mt Pritchard. 

 

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ. 

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin, 

Và lễ vật chúng con dâng tiến, 

Để làm cho Thánh Lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, 

Mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, 

Chúa đã lấy Mình Máu Đức Kitô, 

Làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. 

Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người. 

Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng lương thực bởi trời. Xin Chúa cho tất cả 

chúng con hôm nay mừng kính Hiền Mẫu La Vang, mai kia cũng được dự bàn tiệc Thiên 

Quốc. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

SAU LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ. 

1. BĐH ĐHTMLB cám ơn và thông báo chương trình Chúa Nhật và chương trình Cung 

Nghinh Thánh Thể. Nguyễn Ngọc Khiêm. 

2. Cung Nghinh Thánh Thể. 

 

 

BUỔI TỐI THỨ 6 NGÀY 5.10.2018. 

CUNG NGHINH THÁNH THỂ TRỌNG THỂ. 

CÁC BÀI THÁNH CA CUNG NGHINH THÁNH THỂ TỐI THỨ 6. 

SAU PHẦN THÁNH LỄ KHAI MẠC. 

1) 8.30pm Ngay sau Thánh Lễ Khai Mạc: Cung Nghinh Thánh Thể. 

2) Tất Cả các Cộng Đoàn chuẩn bị cung nghinh Thánh Thể. 

3) Đức GM Vincent Nguyễn Văn Bản Chủ Sự. Cha Nguyễn Văn Tuyết Cung Nghinh Thánh 

Thể từ Lễ Đài chuyển cho ĐGM chủ sự. 

4) Cộng Đoàn Hát Thờ Lạy Chúa. Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản dâng hương Thánh Thể.  

 

(Đàn và cất hát: Anh Hào và Ca Đoàn Mt Pritchard). 

THỜ LẠY CHÚA. 

ÐK: Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ 

lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa !  Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần. 
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1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa 

tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. này của nuôi quý giá: Mình 

Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính 

thờ. 

2. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã phán: Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi 

Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân mà kể cơn túng bấn, cầu 

mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có 

ngần. 

 

CUNG NGHINH THÁNH THỂ. 

(Cha Văn Chi và Anh Hào 2 Ca Viên Ca Đoàn cất hát và lần hạt). 

(BTC Chuẩn bị Micro portable) 

1. CĐ sắp hàng đi Cung Nghinh Thánh Thể. BTC Hướng Dẫn Thứ Tự cung nghinh Thánh 

Thể: 

1) Thánh Giá Nến cao. 

2) Tất cả Giáo Dân cầm nến. 

3) Thiếu Nhi Cung Thánh. 

4) Kiệu Thánh Thể. 

5) Quý Cha và Đức Cha đi sau Kiệu Thánh Thể. 

2. Các Bài Hát khi đi Kiệu Thánh Thể: 

1)  CĐ và Cộng Đoàn Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống. 

ÐK: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ 

sống muôn đời. 

1. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không 

còn đói khát chi. Kẻ uống chén này sẽ được trường sinh. 

2. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận 

ăn thịt uống Máu Ta sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân. 

2) Chục kinh 1 mùa Vui. Lòng Chúa Ái Tuất. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. 

1. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem 

trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 

ÐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung 

thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn thiên đình. 

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khổ hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. 

Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần gian. 

3) Chục Kinh 2 Mùa Vui. Hát Giữ gìn con Chúa ơi. Ca Tình Tri Âm. 

ÐK: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người 

hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. 
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1. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là chén phần phúc 

con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông. 

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con, là chính cùng đích con 

trông mong, nơi cánh tay Người vững một niềm tin. 

4) Chục kinh 3 Mùa Vui. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng . 

ÐK: Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an 

hòa. 

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước, ước mong về, hằng ước mong 

về, về bên suối trong. 

2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ, ước mong về, hằng ước mong về, về 

quê dấu yêu. 

5) Chục Kinh 4 Mùa Vui. Hát Biết lấy gì cảm mến...Tâm Tình Dâng Hiến. 

ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho 

con. 

1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng 

chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm 

muối đất ướp cho mặn đời. 

2. Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho 

mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu 

mến đến cho mọi người. 

4. Xin cho con bình an, và đầu cao mắt sáng, cuộc đời con đi làm chứng tá Chúa trên 

trần gian. Xin cho con nghèo khó, dù đời bao nguy biến, vì hạnh phúc con là chính 

Chúa gia nghiệp trọn đời. 

Chục Kinh 5 Mùa Vui.  Trước Thánh Thể. Con thờ lạy Chúa Giêsu. 

ÐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa 

Giêsu, thương đoái nhận lời con cầu. 

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều, đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, 

dẫu đời con gặp thảm sầu. 

2. Xin cho con xa thế trần, giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế trần, để 

lòng an ủi Chúa luôn. 

 

6) CHẦU THÁNH THỂ TRỌNG THỂ. (Tại Lễ Đài). 

(Ca Đoàn Mt Pritchard đàn và cất hát cho Cộng Đồng). 

1. Khi Đức Cha Chủ Sự và Quý Cha lên Lễ đài cùng với Thánh Thể, Cộng Đoàn Hát LẠY 

CHÚA BAO NGÀY THÁNG CON HẰNG. (Dâng Hương Thánh Thể). 

       LẠY CHÚA BAO NGÀY THÁNG CON HẰNG .... 

ÐK: Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an 

hòa. 

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước, ước mong về, hằng ước mong 

về, về bên suối trong. 
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2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ, ước mong về, hằng ước mong về, về 

quê dấu yêu. 

2. Hát cầu cho ĐGH. 

3. Lời cầu nguyện cho ĐGH. 

4. Hát Đây Nhiệm Tích. Dâng Hương Thánh Thể. 

ĐÂY NHIỆM TÍCH. 

 Đây Nhiệm tích vô cùng cao quí. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu  tích ngàn xưa lưu ký, 

phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hạy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì . 

Dâng về Chúa Cha và con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy 

danh giá, tựa khói trầmbay tỏa ngát hương. Để  tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán 

dương cảm tạ suốt đời. AMEN . 

5. Phép Lành Thánh Thể. 

6. Hát bài ca Tận Hiến cho Đức Mẹ. Con đến trước tòa Nữ Vương... 

 

TẬN HIẾN 

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó thác nơi 

Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.  

2 Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết 

tươi cuời mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.  

ĐK. Hỡi Ma-ri-a xin Mẹ nhận lấy. Tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ 

Mẹ với Mẹ. Vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới. Xây 

đắp vinh quang nước Cha muôn đời.   

7. Kết thúc Cung Nghinh Thánh Thể. 

MC Thông báo các giờ chầu và di chuyển Thánh Thể đến nơi chầu Thánh Thể suốt đêm tại Nhà 

Nguyện Các Thánh TĐVN. 

PLAN B: NẾU TRỜI MƯA: CHẦU THÁNH THỂ TRONG HALL.  

II. THỨ BẢY  NGÀY 6/10/2018. 

 

Gồm nhiều Hội Thảo trong 3 Lễu Hội Thảo, các Phong Trào Đoàn Thể, chương trình hội 

thảo, tĩnh tâm, cầu nguyện, hội họp...9.00pm: Văn Nghệ Đặc biệt, Xổ số. các Ca Sĩ USA và 

Australia...Quý Đức Cha, Quý Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân chuyên môn để thuyết trình, hội 

thảo, chia sẻ, tĩnh tâm... 

• 6.00am: Chuông Ave Maria báo thức. 

• 7.00am: Kinh Sáng và giờ tinh thần đặc biệt chung tại Lều trước Lễ Đài. Đức Cha 

Vincent Nguyễn Văn Bản Chủ Sự. 

• 8.00am: Ăn sáng tại các quán ăn.  
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• 9.00am: Hội Thảo Phần 1 và sinh hoạt chung tại 3 lều. 

a) Giới Trẻ Và Tương Lai.  

b) Gia đình Hạnh Phúc.  

c) Cùng Mẹ Tạ Ơn Thiên Chúa. 

• 12.00: Cơm trưa tại các quán ăn. 

• 2.00pm: Hội Thảo Phần 2 và sinh hoạt chung tại 3 lều. 

• 4.30pm: Cơm tối tại các quán ăn - Văn Nghệ Đại Hội Thánh Mẫu tại Lễ Đài. 

• 6.00pm: Thánh Lễ Đại Trào Kính Đức Mẹ. Đức Giám Mục Terry Brady TGP Sydney 

chủ tế. Tại Lễ Đài. 

• 7.30pm: Đại Nhạc Hội Ngày Thánh Mẫu. Xổ Số Raffle. 

• 11.00pm: Nghỉ đêm. Chầu Thánh Thể suốt đêm của các Phong Trào Đoàn Thể và các 

Cộng Đoàn. 

 

THỨ BẢY 6.10.2018. 

THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO KÍNH ĐỨC MẸ. 

CHỦ TẾ: ĐGM TERRY BRADY. 

Thuyết Giảng: Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giáo Phận Ban Mê Thuột. 

 

1. 5.30pm Cộng Đồng Dân Chúa tập trung tại Lễ Đài. Đoàn Phụng Vụ tập trung tại Nhà 

Nguyện các Thánh TĐVN bên nhà xứ. Cộng Đoàn Hát Hành Trang Người Trẻ. (MC mời 

Cộng Đồng tay cầm cờ Mẹ tiến về Lễ Đài). 

2. Thứ Tự cuộc cung nghinh ra Lễ Đài. 

THỨ TỰ CUỘC CUNG NGHINH ĐỨC MẸ LA VANG  THỨ BẢY 

 

1)       Thánh Giá Nến Cao. 

2)       Đại diện các Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang mỗi đơn vị 20 người cầm hoa và cờ. 

3)       Tất cả Thừa Tác Viên Thánh Thể. 

4)       Tu Sĩ Nam Nữ. 

5)       Nhóm Dâng Hoa / Thánh Vũ 

6)       Kiệu Mẹ La Vang. 

7)       Quý Cha. 

8)       Đức GM Chủ Tế. 

HÀNH TRANG NGƯỜI TRẺ. (Hát 2 lần TK 1). 

ĐK: Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn 

làng. Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. 

1/ Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo trào 

căm hờn của dân nghèo. Về đây xin dâng Cha trong lo âu. Đưa hai tay muốn chung xây thế 

giới mới. 
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3. 6.00pm: 3 hồi 9 tiếng chiêng trống khai mạc. Đức GM chủ tế, Quý Cha, và Đoàn Phụng Vụ 

Lễ Nghi đi từ Nhà Nguyện các Thánh TĐVN tại Nhà Xứ. Anh Lộc hướng dẫn đoàn Phụng 

Vụ tiến ra Lễ Đài. Đoàn Lễ Nghi Phụng Vụ tiến ra Lễ Đài.  Với Thứ Tự: 

1) Thánh Giá Nến Cao. 

2) Đại diện các Phong Trào Đoàn Thể mỗi đơn vị 20 người cầm hoa và cờ. 

3) Tất cả Thừa Tác Viên Thánh Thể. 

4) Tu Sĩ Nam Nữ. 

5) Nhóm Thánh Vũ 

6) Kiệu Mẹ La Vang. 

7) Quý Cha. 

8) Đức GM  Chủ Tế. 

 

4. CĐ Hát Năm Xưa trên cây sồi...Khi đoàn Phụng Vụ Tiến ra Lễ Đài. 

 

Năm xưa trên cây sồi  

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 tội, 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 hối. Mẹ 

Maria ơi, xin Mẹ đoái thương nhận lời: cho nước Việt xinh tươi Ðức 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 trong 

tình Mẹ yên vui. 

5. Kiệu Mẹ La Vang đến lễ đài, Giáo Dân vẫy cờ tung hô Mẹ La Vang.  

6. 3 hồi chiêng trống chào đón Mẹ trong Thánh Lễ Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang  năm 2018. 

7. ĐGM Chủ Tế dâng hương Mẹ La Vang. 

8. Sau đó, Quý Cha và ĐGM Chủ Tế lên hôn Bàn Thờ. 

9. Sau đó, BTC an vị Thánh Tượng Mẹ La Vang trên Lễ Đài. 

10. Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm, Phó Ban Tổ Chức giới Thiệu và chào Mừng Đức GM 

Terry Brady Chủ Tế và Cộng Đồng Dân Chúa.  

11. Đức GM Chủ Tế làm dấu Thánh Giá bắt đầu Thánh Lễ Kính Đức Mẹ trong ĐHTM 2018. 

12. Hát Kinh Vinh Danh. 

13. Lời Nguyện Nhập Lễ.  

 

OPENING PRAYER - LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ. 

O God, who chose the Blessed Virgin Mary, 

foremost among the poor and humble, 

to be the Mother of the Savior, 

grant, we pray, that, following her example, 

we may offer you the homage of sincere faith 
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and place in you all our hope of salvation. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, 

one God, for ever and ever.  

ALL: Amen. 

 

1) Bài Đọc 1.  TĐCV. 1:12-14.  Các Tông Đồ cùng Mẹ Maria cầu nguyện. 

Bài Trích Sách Tông Đồ Công Vụ. 

 

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn 

đường được phép đi trong ngày sa-bát.13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là 

các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con 

ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê.14 Tất cả các ông đều đồng 

tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và 

với anh em của Đức Giê-su.Ðó là lời Chúa. 

Đó là lời Chúa. 

2) Đáp Ca: Linh Hồn Tôi. 

3) Bài Đọc 2. Khải Huyền.12:1-10. 

Bài Trích Sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: Một người nữ mặc áo 

mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển 

bụng, và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ xuất hiện trên trời: Một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, 

mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném 

xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà 

sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên 

Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một 

nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên 

Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện” 

Đó là lời Chúa. 

4) Alleluia, alleluia. - Kính Chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng 

Trinh Nữ. Trinh Nữ có phúc hơn các người phụ nữ. - Alleluia.  

 

5) PHÚC ÂM: Luke.  1: 26-38. Cha JB. Lê Hồng Mạnh. 

 "Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  
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Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nazarét, đến với một trinh nữ 

đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà 

trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, 

Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn 

nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao 

trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. 

Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.  

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"  

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. 

Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh 

nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi 

là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".  

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt 

trinh nữ.  

Đó là lời Chúa.  

6) Giảng Thuyết: Đức TGM Vincent Nguyễn Văn Bản. 

7) Lời Nguyện Giáo Dân. 

 

PRAYERS OF FAITHFUL. 

Bishop: We are the Church and, therefore, the Witnesses of Christ. To be a true witness, each of us 

needs more faith, hope, and love. So today on this special occasion, through the intercession of our 

Blessed Virgin Mary, let us pray to God. 

1. Hội Thánh không ngừng loan báo tình thương của Thiên Chúa / khi Người tặng ban Con Một Người 

cho trần thế, để mang lại cho con người sự sống đã mất./ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lời rao giảng 

của Hội Thánh / được nhiều người thành tâm đón nhận./ để nhờ đó,/  biến đời mình thành bài ca yêu 

thương mà ngợi khen Thiên Chúa. 

Chúng con cầu xin Chúa 

2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các trẻ em luôn được cha mẹ yêu thương đón nhận,/ nuôi dưỡng và 

giáo dục,/ để trở nên những Kitô hữu thánh thiện/ luôn tiến bước trong niềm tin tưởng vào Chúa. 

Chúng con cầu xin Chúa 

3. Cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria luôn là lời đáp xin vâng./ Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi 

Kitô hữu / luôn biết noi gương Đức Mẹ / vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. 

Chúng con cầu xin Chúa 
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4. Trong niềm hân hoan mừng Đại Hội thánh mẫu Liên Bang Úc Châu,/ chúng ta cùng cầu xin Chúa cho 

mọi người chúng ta/ biết sống theo gương Mẹ,/ để cuộc đời của chúng ta luôn là chứng nhân niềm tin cho 

nhân loại.  

Chúng con cầu xin Chúa 

Bishop: Father, by the power of the Holy Spirit, you sent Your Son, born of our Blessed Virgin 

Mary, to show us the way. Because he is Your Son, we will follow him wherever he leads us. We ask 

this through Christ our Lord. 

All: Amen. 

8) Dâng Lễ: Liên Ca Đoàn. 

 

PRAYER OVER THE GIFTS - LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ. 

Accept, O Lord, these offerings, 

and by your power change them into the Sacrament of salvation, 

in which, fulfilling the sacrifices of the Fathers, 

is offered the true Lamb, Jesus Christ your Son, 

born of the ever-Virgin Mary in a way beyond all telling. 

Who lives and reigns for ever and ever.  

ALL: Amen. 

 

9) Hiệp Lễ: Liên Ca Đoàn hát Hiệp Lễ 2 bài. 

10) PRAYER AFTER COMMUNION - LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ. 

Refreshed, Lord God, by this life-giving Sacrament, 

we call out to you and pray 

that as we see in Christ, born of the Virgin, 

the promise to Israel fulfilled, 

so in his Second Coming we may attain 

the joyful fulfillment of all our hope. 

Through Christ our Lord.  

ALL: Amen. 

 

11) Sau lời Nguyện Hiệp Lễ: MC giới thiệu TBĐH Nguyễn Ngọc Khiêm cám ơn. 

Thông báo chương trình kế tiếp và chương trình ngày Chúa Nhật. 

12)  Phép Lành Kết Lễ: PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ IN ENGLISH. 

• Bishop Terry Brady announce and read the Decree of Indulgence from Vatican in English. 

• Cha Bùi Sơn Lâm đọc tiếng Việt Nam. 

• Final Blessing. 

FINAL BLESSINGS WITH THE INDULGENCE. 

Bishop: Let us ask God’s blessing upon all who attend this Marian Days.  
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1. God of mercy and truth, you sent your only Son to be our Saviour and Lord. 

He calls us together as his Church to carry on the work of salvation.  

All: Amen. 

2. We ask you now to bless us and all who attend this Marian Days, and bless the Vietnamese 

Catholic Community in Australia. 

All: Amen. 

3. May all who come here know the presence of Christ, experience the joy of his friendship, 

and grow in his love, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the 

Vietnamese Martyrs, and all your Saints. 

All: Amen. 

May Almighty God bless you, the Father + the Son + and the Holy Spirit. 

All: Amen. 

Kết Lễ: Ca Đoàn Hát Kết Lễ: Đền Tạ Trái Tim Mẹ. 

PLAN B: NẾU TRỜI MƯA THÁNH LỄ TRONG HALL. 

7.30pm: Văn Nghệ Đại Hội Thánh Mẫu vả Raffle. 

III. CHÚA NHẬT  NGÀY 7/10/2018. 

 

Ngày Bế Mạc: Gồm nhiều Nghi thức cho các giới, các Phong Trào Đoàn Thể, chương trình 

hội thảo, tĩnh tâm, cầu nguyện, hội họp... Quý Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân 

chuyên môn để thuyết trình, hội thảo, chia sẻ... 

• 6.00am: Chuông Ave Maria báo thức. 

• 7.00am: Kinh Sáng đặc biệt chung tại Lều trước Lễ Đài cùng Đức Khâm Sứ Adolfo 

Tito Yllana chủ Sự. 

• 8.00am: Ăn sáng tại các quán ăn. 

• 9.00am: Hội Thảo 3 và và sinh hoạt chung tại 3 lều. 

a) Giới Trẻ Và Tương Lai. 

b) Gia đình Hạnh Phúc.  

c)  Cùng Mẹ Tạ Ơn Thiên Chúa. 

• 10.00am: Hội Ngộ Hội Đồng Mục Vụ Liên Bang Úc Châu. Phòng Ăn TTTH. 

• 12.00pm: Cơm Trưa gặp gỡ và chào nhau tạm biệt. Văn nghệ Đại Hội Thánh Mẫu tại 

Lễ Đài.. 

• 2.00pm: Giờ Đền Tạ và Cung Nghinh Mẹ La Vang trọng thể. 

• 2.30pm: Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc với Ơn Toàn Xá. Đức Khâm Sứ Adolfo Tito 

Yllana cùng các Giám Mục và Quý Cha. Tại Lễ Đài. 

• 4.00pm: Bế Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang. Cùng Mẹ Dịu Hiền lên đường. 
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CHÚA NHẬT 7.10.2018. 

THÁNH LỄ BẾ MẠC CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B  

VÀ KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG. 

CHỦ TẾ: ĐỨC KHÂM SỨ ADOLFO TITO YLLANA. 

 

ĐỀN TẠ VÀ DÂNG HIẾN TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ. 

2.00pm: BanTây Nhạc Cecilia trình tấu Bài Chào Mừng để đón mọi người. 

2.05pm: Đền Tạ, Tận Hiến và Cung Nghinh Đức Mẹ La Vang. 

CHÚ Ý: 

1. Kiệu Mẹ La Vang và các Thánh TĐVN để sẵn tại Tượng Đài. 

2. Cộng Đòan Hát Tung Hô Nữ Vương. Đức Khâm Sứ  Chủ Tế Dâng Hương.  

3. Cộng Đoàn Đền Tạ và đọc Kinh Tôn Nhận Mẹ là Nữ Vương Gia Đình để Tận Hiến Cộng Đồng 

và gia đình cho Đức Mẹ. 

4. Khai mạc cuộc Cung Nghinh. MC đọc Thứ Tự. 

 

Cộng Đoàn Hát: TUNG HÔ NỮ VƯƠNG. 

ĐK: Tung hô Nữ Vương cao sang hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh. Tình lân ái hằng thương khắp 

người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi: An bình, sáng tươi. Lời hoan hỉ con vang khắp 

muôn đời. 

1- Nơi huy hoàng thiều quang các Thánh Thần ca hát, hòa kính Nữ Vương chín tầng lưu luyến. 

Cao ngự tòa cực sang xuống phúc lành lai láng. Hùng vĩ sắc hương lẫy lừng uy quyền. 

CỘNG ĐỒNG ĐỀN TẠ MẪU TÂM MẸ. 

(MC hướng dẫn). 

 

LỜI MẸ NHẮN NHỦ. 

 

Hướng Dẫn A. Kìa! Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, để ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ, chúng con 

hãy nghe những lời Mẹ nhắn nhủ. 

Cộng Đồng B. Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ. 

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống. 

B. Chúng con xin hết sức sửa mình. 

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt. 

B. Chúng con xin lần hạt mọi ngày 

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy đền tạ Trái Tim Mẹ. 

B. Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ. 

 

KHẤN XIN TRÁI TIM MẸ. 

 

Hướng Dẫn A. Lạy Mẹ nhân lành, xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin. 

Cộng Đồng B. Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con. 
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B. Xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban cho gia đình chúng con được bằng an, và đạo đức sốt sắng. 

B. Xin cho gia đình chúng con được bằng an, và đạo đức sốt sắng. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Thầy Cả, các bậc tu trì và mọi tín 

hữu được nên thánh. 

B. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Thầy Cả, các bậc tu trì và mọi tín hữu được nên thánh. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin cho các thanh niên thiếu nữ yêu mến đức trong sạch, được mạnh mẽ trong Đức 

Tin, và hết thảy giáo hữu được ăn ở đạo đức. 

B. Xin cho các thanh niên thiếu nữ yêu mến đức trong sạch, được mạnh mẽ trong Đức Tin, và hết thảy 

giáo hữu được ăn ở đạo đức. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin cứu lấy tổ quốc chúng con. 

B. Lạy Mẹ nhân lành, xin cứu lấy tổ quốc chúng con. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban muôn ơn lành cho Cộng Đồng Chúng con. 

B. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban muôn ơn lành cho Cộng Đồng Chúng con. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban muôn hồng ân cho gia đình chúng con. 

B. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban muôn hồng ân cho gia đình chúng con. 

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin thương nhận những ý khấn nguyện của chúng con. 

B. Lạy Mẹ nhân lành, xin thương nhận những ý khấn nguyện của chúng con. 

 

KINH TÔN NHẬN MẸ LÀM NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH. 

(Anh Trần Văn Hòa). 

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho 

Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống sự chết, xin Mẹ làm nữ 

vương chỉ huy gia đình và cộng đồng chúng con. 

Gia đình con muốn noi gương gia đình Nagiarét. 

+ Xin Mẹ thống trị gia đình con (Câu nào cũng thưa như vậy). 

Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng 

Gia đình con xin cho Nước Mẹ trị đến 

Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ 

Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày dùng đủ 

Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau. 

Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục 

Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi. 

Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó. 

Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng. 

Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc. 

Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gia nguy. 

Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch. 

Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái. 

Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng. 

Gia đình con xin nguyền không dám trái pháp công bình. 

+ Cho con giữ trọn lời nguyền (Câu nào cũng thưa như vậy). 

Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô. 
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Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét. 

Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima. 

Gia đình con xin nguyền không theo thuyết cộng sản vô thần. 

Gia đình con xin nguyền trung tín với giờ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành. 

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 bên chúng 

con, chúng con thấy quên hết ưu phiến, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ 

muôn đời trên Thiên Đàng. Amen. 

KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ. 

Lạy Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria – Ngày hôm nay con 

xin dâng mình con – dâng sự sống con – dâng các việc lành con làm – dâng hết mọi sự thuộc về con – 

nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định – Có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và 

đau đớn Mẹ – Bù lại những tội lỗi con – và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ – cùng Trái Tim 

Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ – cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy. _ Con xin hợp ý cùng những kẻ 

dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ – Nguyện xin Mẹ cho con được vào ẩn 

náu trong Trái Tim Mẹ – và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ – 

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian – cùng 

làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này. – Để ngày sau được hợp cùng Trái Tim 

Mẹ – Hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời.- Amen. 

 

TỔNG KẾT. 

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình và Cộng Đồng chúng con, giờ đây, xin Mẹ chứng nhận lòng chân thành 

yêu mến vững bền của chúng con, khấn xin Mẹ ban phép lành, hướng dẫn, gìn giữ gia đình và Cộng 

Đồng chúng con trong suốt cuộc đời, chúng con được sống khỏe mạnh để thờ phượng Chúa, yêu mến Mẹ, 

cho đến khi nào được họp mặt với Mẹ trên thiên đàng. Amen. 

KHAI MẠC CUỘC RƯỚC CUNG NGHINH ĐỨC MẸ LA VANG.  

Cộng Đồng Hát: NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH. ĐKS Dâng Hương Đức Mẹ La Vang. 

(Hướng Dẫn Hát: Anh Quốc Hào LCĐ. Ca Đoàn hát hướng dẫn tại địa điểm Ca Đoàn gần lễ đài. 

Kinh Mân Côi: Chị Đinh Thị Nhung LCĐ). 

ĐK:  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. Kính chào Nữ Vương hòa bình. Tung hô. 

Tung hô. Mẹ là sáng khắp đất nước bao la. Tung hô. Tung hô. Đây nguồn sáng yên vui chan hòa. 

1- Mẹ chẳng vướng tội truyền. Bông huệ ngát hương thiêng. Mẹ ví như ánh trăng dịu huyền, 

êm như cung đàn thần tiên. 

2- Mẹ về với giang sơn. Xin Mẹ xuống muôn ơn. Cho nước Nam thoát cơn nguy nan, cho dân 

thấy ngày bình an. 



18 

 

Sau Khi MC đọc Thứ Tự Cuộc Cung Nghinh. Ban Tây Nhạc Cecilia trình tấu Bài Kính Mừng Nữ 

Vương. Trong khi các Đoàn Thể đi theo thứ tự do sự sắp xếp của Ban Tổ Chức. 

 

VII. THỨ TỰ CUỘC CUNG NGHINH ĐỨC MẸ LA VANG CHÚA NHẬT 

  

1)       Hương-Thánh Giá nến cao. 

2)       Quốc kỳ Úc-Cờ Đức Mẹ-Quốc Kỳ Việt Nam. 

3)       Chiêng Trống. 

4)       Kiệu hoa Thánh Thể. TNCT, TNTT và Huynh Trưởng Tổng Liên Đoàn. 

5)       Kiệu hoa Mẹ La Vang. Liên Ca Đoàn Liên Bang. 

6)       Kiệu hoa Hòa Bình. Hội Các Bà Me Công Giáo Liên Bang. 

7)       Kiệu hoa Tưởng Nhớ. Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Liên Bang. 

8)       Kiệu hoa Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng. Legio Mariae Liên Bang. 

9)       Kiệu hoa Địa Cầu và Chuỗi Mân Côi. Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót Liên Bang. 

10)     Kiệu hoa Nước Úc Đại Lợi, Thánh Giá và Hoa. Phong Trào TNVGĐ Liên Bang. 

11)     Kiệu hoa Đôi Bàn Tay Hiến Dâng. Phong Trào Cursillo Liên Bang. 

12)     Kiệu hoa Những Nụ Hoa Hy Sinh. Thăng Tiến Hôn Nhân Liên Bang. 

13)     Ban Tây Nhạc Cecilia. 

14)     Nhóm Dâng Hoa / Thánh Vũ  

15)     Kiệu Đức Mẹ La Vang. 

16)     Tất Cả Giáo Dân CĐCGVN Liên Bang. 

17)     Quý Tu Sĩ Nam Nữ. 

18)     Thừa Tác Viên Thánh Thể. 

19)     Quý ĐGM, Quý Cha Đồng Tế. 

20)     Đức Khâm Sứ Chủ Tế. 

21) Toàn Thể Giáo Dân đến trễ.  

  

1) Khi Cung Nghinh, CĐ cùng nhau lần hạt 5 sự Mừng cầu cho Cộng Đồng CGVN Liên Bang, 

cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, và các Gia Đình.  

2) Sau Ngắm thứ 1 CĐ hát Nguồn Cậy Trông. 

1/ Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin 

Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. 
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ĐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe 

con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ 

thương nhậm lời. 

 

3) Sau Ngắm thứ 2 CĐ hát Xin Vâng. 

1/Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ. lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dậy con hai tiếng xin 

vâng. Mẹ ơi! đường đi trăm ngàn nguy 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 xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 

vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối xin Mẹ dạy con hai tiếng 

xin vâng. 

4) Sau Ngắm Thứ 3, gần tới Lễ Đài, Ban Tây Nhạc Cecilia trình tấu 3 phút: Đền Tạ Trái Tim Mẹ. 

Lạy Mẹ Fatima. 

5) Sau Ngắm thứ 4 CĐ hát Dâng Về Mẹ. 

ĐK: Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng 

hương trời dịu hiền tòa bay nơi nơi. 

1/ Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than, đường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn. 

6) Đoàn Cung Nghinh về tới Lễ Đài. Mọi người vẫy cờ và hoa chào đón Mẹ La Vang. Kiệu Thánh 

Tượng Mẹ La Vang đặt trước lễ đài. Đức Khâm Sứ và Quý Cha đứng hàng ngang trước Kiệu 

Thánh Tượng. Đức Khâm Sứ Chủ Sự Dâng Hương Đức Mẹ.  

 

• ĐKS, GM, và Quý Cha lên hôn Bàn Thờ và ngồi tham dự Đoàn Thánh Vũ dâng hoa.  

• Trong khi đó, Ca Đoàn và Cộng Đồng hát bài Tận Hiến để tận hiến Cộng Đồng, Quê Hương 

Việt Nam, và gia đình cho Mẹ Hiền.  

• Giáo Dân lần lượt dâng hoa kết thành Bên Mẹ Dịu Hiền trước Lễ Đài. BTV và BĐH cử 

khoảng 8 người, mỗi bên 4 người giúp giáo dân cắm hoa vào 2 bảng hoa Bên Mẹ Dịu Hiền 

cho nhanh và trật tự. (Khoảng 15 tới 20 phút). 

 

TẬN HIẾN. 

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó thác nơi 

Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.  

2 Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết 

tươi cuời mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.  
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ĐK. Hỡi Ma-ri-a xin Mẹ nhận lấy. Tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ 

Mẹ với Mẹ. Vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới. Xây 

đắp vinh quang nước Cha muôn đời.   

7) Khi hát xong, Đoàn Dâng Hoa dâng kính Mẹ Dịu Hiền ngàn hoa. 

8) Sau đó, những người trách nhiệm kiệu Mẹ La Vang lên Lễ Đài. BTC an vị Thánh Tượng Mẹ 

La Vang  trên Lễ Đài. 

9) Ca Đoàn Tổng Hợp hát Ca Nhập Lễ. 

10) Đức Khâm Sứ Chủ Tế xông hương Bàn Thờ.  

 

THÁNH LỄ BẾ MẠC CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN  

VÀ BIỆT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG. 

1. Hát Ca Nhập Lễ do Ca Đoàn Tổng Hợp. Đức Khâm Sứ xông hương. 

2. Cha Remy Bùi Sơn Lâm, Phó Ban Tổ Chức giới Thiệu và chào Mừng Đức Khâm Sứ Tòa 

Thánh Chủ Tế và Cộng Đồng Dân Chúa.  

3. Đức Khâm Sứ Adolfo Tito Yllana Chủ Tế làm Dấu Thánh Giá và hát Kinh Vinh Danh. 

4. LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ. 

 

CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN. 

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu, 

Tình thương Chúa thật là cao cả, 

vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, 

xin rộng tình tha thứ, 

những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con,  

và thương ban những ơn trọng đại, 

lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con họp mừng 

Mẹ La Vang vinh hiển. 

Cúi xin Chúa nhận lời Người chuyển cầu, 

mà ban cho chúng con dư đầy ơn phúc. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen. 

5. Phụng Vụ Lời Chúa. (Chúa Nhật 27 TN năm B). 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B. 
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BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7  

"Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel".  

Trích sách Tiên tri Isaia.  

Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho.  

Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp 

giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại.  

Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì 

phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả 

nho dại!  

Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn 

phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ 

mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và 

người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự 

gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. Đó là lời Chúa.  

ĐÁP CA: Tv 79, 9 và 12. 13-14. 15-16. 19-20. Ca Đoàn.  

BÀI ĐỌC II: Pl 4, 6-9  

"Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em".  

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.  

Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những 

ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên 

Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.  

Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh 

thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều 

anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực 

hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời Chúa.  

ALLELUIA: Ga 14: 5.  

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà 

không qua Thầy. - Alleluia.  

PHÚC ÂM: Mc 10: 2-16. Cha Giuse Vũ Minh Nguyên. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. (Mk 10,2-16). 

  

Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ 

không? " Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? " Họ 
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trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."  Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông 

lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, 

Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ 

mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một 

thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại 

hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và 

ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình." 

  

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 

Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước 

Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên 

Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành 

cho chúng. 

Đó là lời Chúa. 

6. Đáp Ca: Ca Đoàn Tổng Hợp. 

 

7. Lời Nguyện Giáo Dân - Prayer of Faithful. 

 

His Excellency: We are the Church and, therefore, the Witnesses of Christ. To be true witness, each of us 

needs more faith, hope, and love through the intercession of Our Lady of Lavang and 

Vietnamese Martyrs. Let us pray to God, Our Father. 

1) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết liên kết với nhau 

trong một Giáo Hội duy nhất,/ biết lấy Mẹ Maria làm gương mẫu cho việc đào tạo đức tin / và 

củng cố đời sống đạo đức của mình./ Đặc biệt,/ chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong 

CĐCGVN luôn Sống Sứ Điệp Mẹ Fatima,/ Ăn Năn Cải Thiện Đời Sống,/ Lần Hạt Mân Côi,/ và 

Tôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

 

2) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người thời đại / đang bị lôi kéo bởi chủ nghĩa hưởng thụ/ mà 

chối bỏ Thiên Chúa / được lòng Chúa thương xót chinh phục và biến đổi,/ để họ luôn tìm kiếm / 

và tin nhận Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của cuộc sống. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3)  Kinh Mân Côi là một trường học thật sự của đức tin và lòng đạo đức./ Chúng ta cùng cầu xin 

Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn biết ý thức về giá trị của kinh Mân côi,/ và siêng năng lần chuỗi / 

như một phương thế để tái khám phá đức tin / và đào sâu các mầu nhiệm cuộc đời của Đấng cứu 

rỗi trần gian. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

 

4) Hiệp cùng Giáo Hội Việt Nam,/ chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam là những chứng nhân anh dũng./ Ước gì mỗi người trong chúng ta ý thức rằng/ có Chúa 

luôn ở với chúng ta/ để mỗi người biết can trường sống đức tin như các bậc tiền nhân,/ sống đến 

cùng ơn gọi Kitô hữu của mình,/ nhiệt tâm làm chứng cho tình yêu Chúa. 
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Chúng con cầu xin Chúa. 

His Excellency:  Father, by the power of the Holy Spirit, you sent your Son, born of Our Blessed Virgin 

Mary, to show us the way of life. May our faith issue forth in action, our love show itself in deeds, 

and our hope give us courage. We ask this through Christ our Lord.  

 All.  Amen.  

8. Phụng Vụ Thánh Thể. Dâng Lễ Vật. Ca Đoàn Tổng Hợp hát Dâng Lễ. 

9. LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ. 

 

CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN. 

 

Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này, 

để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính, 

xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con, 

xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. 

Lạy Chúa, trong ngày kính Đức Mẹ La Vang, 

chúng con hoan hỉ dâng tiến lễ vật này, 

để ca tụng tôn vinh Chúa. 

Xin Chúa thương chấp nhận, và làm cho chúng con, 

ngày càng xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu độ. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

10. Hiệp Lễ:  

• Ban Tây Nhạc Cecilia Trình Tấu Here I Am Lord. 

• Ca Đoàn: Ca Đoàn Tổng Hợp. Hát 2 bài. 

 

11. LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ. 

 

CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN. 

 

Lạy Chúa, 

chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô, 

xin cho chúng con được nên một với Người, 

và no say tình Chúa. 

Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, 

bằng lương thực bởi trời. 

Xin Chúa cho tất cả chúng con,  

hôm nay mừng kính Mẹ La Vang, 

mai kia cũng được tham dự bàn tiệc Thiên Quốc. 

 Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

 CĐ: Amen. 
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12. Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ. 

13. Thông báo và cám ơn của BĐH. Nguyễn Ngọc Khiêm.. 

14. Cha Chủ Tịch Tuyên Úy Đoàn Giuse Trần Ngọc Tân Cám ơn. 

15. Cha Văn Chi Cám ơn sau cùng và Đọc Nghị Định Ơn Toàn Xá ĐHTMLB.  

16. Phép Lành Với Ơn Toàn Xá. 

 

PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ VỚI ƠN TOÀN XÁ. 

FINAL BLESSINGS WITH THE INDULGENCE. 

His Excellency: Let us ask God’s blessing upon all who attend this Marian Days.  

4. God of mercy and truth, you sent your only Son to be our Saviour and Lord. 

He calls us together as his Church to carry on the work of salvation.  

All: Amen. 

5. We ask you now to bless us and all who attend this Marian Days, and bless the Vietnamese 

Catholic Community in Australia. 

All: Amen. 

6. May all who come here know the presence of Christ, 

experience the joy of his friendship, and grow in his love, through the intercession of Our 

Lady of Lavang, the Vietnamese Martyrs, and all your Saints. 

All: Amen. 

May Almighty God bless you, the Father + the Son + and the Holy Spirit. 

All: Amen. 

 (Cộng Đồng đọc kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính để hưởng Ơn Toàn Xá). 

Kết Lễ: Ca Đoàn Tổng Hợp. 

     Ban Tây Nhạc trình tấu Tạ Ơn Thiên Chúa, Tạ Ơn Hiền Mầu La Vang, và Chúc Con Cái Mẹ lên 

đường bình an. 

 

CHÚ Ý:  

1. PLAN B NẾU TRỜI MƯA, SẼ DÂNG LỄ TRONG LỀU LỚN TRƯỚC LỄ ĐÀI. 

2. THÁNH CA: Ca Đoàn Tổng Hợp. 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI HÁT THÔNG DỤNG. 
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MẸ RẤT NHÂN TỪ. 

1. Mẹ rất nhân từ quốc gia Việt Nam rất lầm than. Dân chúng điêu linh gia đình tan hoang. 

Tà thuyết mê lòng chiến tranh càng tai ác tàn hung. Mong thấy con đường dìu tới thanh 

bình. 

2. Mẹ rất nhân từ quốc dân Việt Nam rất thành tâm. Nhưng đến bây giờ bao người chưa tin. 

Mẹ dắt đưa về sống trong nguồn chân lý ngàn năm. Thiên Chúa muôn đời thờ kính tôn 

sùng. 

ĐK. Ôi Ma-ri-a, Mẹ thương giơ tay uy quyền cho giang sơn con toàn an. Và cho dân nước 

bớt cơn cùng khốn. Ôi Ma-ri-a, Mẹ thương ban muôn ơn tràn lan trên quê hương Việt Nam. 

Xin đến muôn đời còn nhớ ơn lòng. 

 

LỜI CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG. 

 1- Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt nam. Trời u ám chiến tranh điêu tàn.  Mẹ hãy 

giơ tay ban phúc bình an. Đưa Việt Nam qua phút nguy nan. 

 2- Mẹ ơi! Cúi xem dân nước Việt Nam. Đời gian khó, đức tin gông cùm. Mẹ  hãy ban 

ơn giải thoát Việt Nam. Cho toàn dân no ấm khang an. 

 3- Mẹ ơi! Chúng con lưu lạc miền xa. Lòng thổn thức nhớ quê dấu yêu. Mẹ  hãy 

chung tay dọn lối hồi hương. Đưa đàn con mau tới quê nhà. 

CON XIN DÂNG MẸ. 

ÐK: Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ một tràng hoa Mân Côi, và ngàn lời ca chan 

chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên 

Mẹ thương yêu. 

1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu, xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn 

xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an. 

2. Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ lời yêu, con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ 

trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu. 

HÀNH TRANG NGƯỜI TRẺ 

ĐK: Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con vè từ khắp thôn làng. Cùng 

với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. 

1/ Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo trào căm hờn 

của dân nghèo. Về đây xin dâng Cha trong lo âu. Đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới. 
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2/ Hành trang con mang theo cuộc nổi loạn của người trẻ. Hành trang con mang theo niềm lo sợ 

của lớp già. Về đây xin dâng Cha trong lo âu. Đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới. 

 

NHỮNG BÀI CA SINH HOẠT. 

1. DẬY MÀ ĐI 

Dậy mà đi! Dậy mà đi. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn không khốn một lần. Dậy mà 

đi, dậy mà đi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.  

Đừng tiếc nữa can chi khóc mãi. Dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi dậy mà đi. Dậy mà đi hỡi đồng 

bào ơi.  

Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi 

đồng bào ơi. 

2. ĐƯỜNG ĐI KHÓ 

Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó 

không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.  

Anh em ta ơi, đường trường còn dài còn nhiều nguy khó. Anh em ta ơi, dấn thân vùng lên 

3. GẦN NHAU 

Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người, gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối, gần 

nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu trao cho nhau xây đắp trên tình người. 

Cho dù rừng thay lá xanh đi cho du biển cạn nước bao la ta vẫn thương yêu nhau mãi mãi..... 

Cho dù rừng hay núi di đi cho dù bầu trời thiều mây bay ta vẫn thương yêu nhau mãi mãi..... 

Cho dù mình không nói với nhau cho dù chỉ nhìn mắt nhau thôi ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. 

 

4. HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN 

1/ Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến. 

hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt. Hy vọng đã vươn dậy như làn tên đang rực lên trong 

màn đêm. 

2/ Hy vọng đã vươn lên trong mồ sâu quên u sầu, hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phới, hy 

vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới, hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua, sang ngày nay cho 

ngày mai. 

5.VIỆT NAM 

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói trên vành môi Việt Nam nước tôi. Việt Nam 

Việt Nam tên gọi là người, Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi, Việt 

Nam đem vào sông núi tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu 

gọi thương nhau Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn 
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thế giới, Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi, 

Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. 

Việt Nam (muôn năm muôn năm), Việt Nam (muôn năm muôn năm), Việt Nam quê hương đất nước sáng 

ngời. Việt Nam (muôn năm muôn năm), Việt Nam (muôn năm muôn năm ), Việt Nam muôn đời. 

 

6. KHÔNG PHẢI LÀ LÚC 

Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi, phải dùng bàn tay mà dùng cho tươi mới. Hằng chục 

năm qua ta ngồi ngó nhau, nghi ngờ nhau, khích bác nhau cho cay cho sâu cho thật đau. 

Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông, không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai bắt đầu. Thế giới ngày nay 

không còn ma quái, thần tượng tan rồi còn anh với tôi, chúng ta đi tới bằng cái tầm thưởng thôi. 

Làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi hãy say và mê, cứ bắt tay gan lì chúng ta cùng giải quyết. 

Mình chậm chân theo sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo viễn vông, thắc mắc ngại ngùng biết lúc nào mới 

làm xong. 

7. TRỐNG CƠM 

Tình bằng có cái trống cơm khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông, ố mấy bông mà nên bông. Một 

bầy tang tình con nít, một bầy tang tình con nít ố mấy lội a lội a lội sông ố mấy đi tìm em nhớ thương ai. 

Đôi con mắt ố mấy lim dim, đôi con mắt ố mấy lim dim, một bày tang tình con nhện ố ố ô ố mấy dăng tơ, 

dăng tơ ố mấy tơ hồng em nhớ thương ai. Duyên nợ khách tang bồng, duyên nợ khách tang bồng.  

8. TRẢ LẠI TÔI 

Trả lại tôi là tuồi trẻ mênh mông, chúng mình như  lúa reo trên ruộng đồng. Dù mưa tuôn dù bão cuốn, 

bông lúa vàng cuộn cuộn gió đơm bông. Dù bom rơi dù súng tới bông lúa ngời vượt lửa khói lên khơi. 

Trả lại tôi là tuồi trè yên vui, dẫu rằng đang chiến tranh hay hòa rồi. 

Trả lại tôi là tuổi trẻ tự do, chúng mình hoa hướng dương trên ngọn đồi. Là hoa niên, tìm ánh sáng, hoa 

biết tìm về mọi chốn vinh quang. Là măng non, thành thép mới, khi đáp lời thì quả đất lung lay. Trả lại tôi 

tuổi Phủ Đồng vươn vai, chúng mình đang đứng lên cao bằng trời. 

Trả lại tôi là tuổi trẻ say mê, chúng mình yêu sẽ yêu thương tràn trề. Càng yêu thương, càng thấy thiếu, 

yêu rất nhiều chẳng cần lấy bao nhiểu. Tình ta đi, từ tấm bé, cho đến ngày nào tận thế chưa quên. Trả lại 

tôi là tuổi lượng bao dung, chúng mình xa biết xa câu hận thù. 

 


