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I. TRÁI TIM MẸ MARIA 

Kinh thánh nói về những nỗi khổ của Mẹ Maria: “Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, ví ngươi 
cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai hoạ 
ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi?” (Ac 2:13). 

Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2:19). - Mẹ 
ngạc nhiên vì những lời ông Simêon nói về Hai Nhi Giêsu mới sinh được 8 ngày. Ông Si-mê-ôn 
chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : "Thiên Chúa đã đặt cháu bé 
này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho 
người đời chống báng ; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính 
bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. (Lc 2, 34-35); – Mẹ Maria và thánh Giuse lên 
Giêrusalem dự lễ Vượt qua (x. Lc 2:22-24; 2:41). Chúa Giêsu 12 tuổi bị lạc vì muốn ở lại trong 
đền thờ (Lc 2:51). Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy Chúa, Chúa Giêsu nói: “Tại sao cha mẹ 
tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở nơi nhà Cha con sao?” (Lc 3:49). 

“Mẹ Ngưởi giữ kỹ hết các điều ấy trong lòng” (Lc 2:51). Mẹ Maria suy nghĩ trong lòng  
qua 2 trường hợp: - Mẹ Maria sinh hạ Chúa Giêsu tại Bêlem (Lc 2:19); - Chúa Giêsu lên đền với 
Đức Mẹ và Thánh Giuse và bị lạc sau ba ngày các ngài mới tìm lại được. Chúa Giêsu bị lạc mất 
ba ngày, tiên báo Chúa phải chịu khổ nạn trong ba ngày (Lc 9:22) và ngày thứ ba Ngài sẽ sống 
lại (Lc 24:7); - Chúa Giêsu đã được Philatô, người trộm lành và quan cai bách quân tuyên bố là 
vô tội (Lc 23:11-15, 41-47), và Người đã làm trọn Cựu ước (Lc 24:26-27). 

 
II. MẸ MARIA TỎ HIỆN TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ 

Mẹ Maria đã tỏ Trái tim Mẹ cho Thánh nữ Mechtilđê năm 1298, cho Thánh nữ Giêtruđê 
năm 1302, cho Thánh nữ Brigitta năm 1395, và sau đây cho Thánh Catarina Labouré năm 1830, 
cho cha Carôlô des Genettes năm 1836, cho nữ tu Justina Bisqueyburn năm 1840, và đặc biệt 
cho ba trẻ Fatima năm 1917. 
1. Sứ điệp đầu tiên của Mẹ với Catarina Labouré 

Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với chị Catarina Labouré, thỉnh sinh dòng Nữ Tử Bác Ái tại 
Paris nước Pháp để dạy làm mẫu Ảnh lạ (Miraculous Médal). Một mặt có ảnh Trái tim Chúa 
Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. Cha linh hướng của chị Catarina bảo chị hỏi Đức Mẹ có chữ gì bên 
trên hai Trái tim. Đức Mẹ trả lời rằng không cần thiết có chữ gì, vì hai Trái tim kết hợp với nhau 
nói lên đầy đủ ý nghĩa. Đức Mẹ cũng hứa với chị Catarina: “Tất cả những ai đeo Ảnh lạ đã làm 
phép sẽ được nhiều ơn lành, nhất là nếu họ đeo ở cổ xuống ngực”. 

Đức Mẹ đã ban ơn lành cho những người đeo Ảnh lạ là anh Anphongsô Ratisbone luật sư 
và chủ nhà băng người Do thái tại Pháp vô tôn giáo. Năm 1841, ông ta qua Rôma tình cờ gặp bá 
tước Bussière. Bá tước khuyên ông ta đeo “Ảnh lạ” và đọc kinh “Hãy nhớ”. Ratisbone nhận lời. 
Năm sau bá tước lại rủ ông ta vào nhà thờ Thánh Anrê. Chiều ý bá tước, ông ta vào nhà thờ và 



được Đức Mẹ hiện ra, nên ông ta tin và ngày hôm sau chịu phép Thánh tẩy. Sau đó ông ta lấy tên 
đầy đủ là Alphongsô Maria Ratisbone, vào dòng Tên chịu chức linh mục năm 1848 rồi năm 1885 
sang Palestina lập dòng chinh phục các người Do thái. 
2. Dâng giáo xứ cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 

Năm 1836, cha Carôlô des Genettes, chánh sở giáo xứ Đức Bà thắng trận tại Paris, là một 
giáo xứ khô đạo thời đó, tuy nhà thờ rất cổ kính do vua Louis XIII kiến thiết năm 1829. Một hôm 
đang dâng Thánh lễ, cha Carôlô nghe tiếng lạ nói: “Hãy dâng nhà thờ và giáo xứ cho Trái tim Vô 
nhiễm Đức Mẹ Maria”. Cha Carôlô thi hành ngay sứ điệp đó, thì giáo xứ dần dần được phục hồi. 
3. Mẹ Maria dạy cầu xin Trái tim Mẹ 

Năm 1840, Đức Mẹ hiện ra với chị Justina Bisqueyburn, Nữ tử Bác ái, tại Paris ngày lễ 
Sinh nhật của Mẹ. Tay phải Mẹ cầm Trái tim Người có những ngọn lửa chung quanh. Tay trái 
Mẹ cầm một thứ Áo Đức Bà xanh mà chỉ có một tấm. Mặt bên này có hình Đức Mẹ. Mặt bên kia 
là một quả tim rực cháy toả sáng hơn mặt trời và trong óng hơn thủy tinh. Quả tim có một lưỡi 
gươm đâm thâu. Bên trên quả tim có một Thánh giá và một hàng chữ: “Lạy Trái tim Vô nhiễm 
Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết”. 
4. Mẹ Maria muốn lập lòng sùng kính Trái tim Mẹ trên khắp thế giới 

Hiện ra lần thứ hai ngày 13-6-1917, Mẹ Maria nói với Lucia: “Chúa Giêsu muốn thiết lập 
lòng sùng kính Trái tim Vô nhiễm Mẹ trên khắp thế giới. Mẹ hứa ơn phần rỗi cho những ai có 
lòng sùng kính đó. Linh hồn họ sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa Mẹ trang 
hoàng ngai toà Chúa… Không bao giờ Mẹ bỏ con. Trái tim Vô nhiễm Mẹ sẽ là nơi con nương ẩn 
và là đường dẫn đưa con đến cùng Thiên Chúa”. 

Hiện ra lần thứ ba ngày 13-7-1917, Mẹ khuyên Lucia khi hy sinh thì đọc: “‘Lạy Chúa 
Giêsu, con xin hy sinh vì lòng yêu mến Chúa cho các tội nhân trở lại và để đền tạ tội lỗi xúc 
phạm tới Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria’. Con đã xem thấy hoả ngục nhiều linh hồn tội nhân khốn 
nạn sa xuống đó. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Trái tim Vô 
nhiễm Mẹ… Mẹ sẽ đến xin dâng nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ và rước lễ đền tạ các 
ngày thứ Bảy đầu tháng”. 

Mẹ lại hiện ra cùng với Chúa Hài Đồng ngày 10-12-1925 với Lucia trong phòng riêng 
của chị tại tu viện các nữ tu Thánh Dorothy. Một tay Mẹ đặt trên vai Lucia, tay kia Mẹ cầm một 
quả tim quấn đầy gai. Chúa Hài Đồng nói: “Con hãy thương Trái tim Mẹ rất Thánh của con bị 
gai quấn quanh do những người bội bạc đâm vào mọi lúc. Và không có ai rút gai ra bằng một 
việc đền tạ”. Rồi Đức Mẹ nói: “Ái nữ của Mẹ! Con hãy nhìn xem Trái tim Mẹ quấn đầy gai mà 
những người vô ơn hằng đâm vào bằng những sự xỉ nhục và những sự tệ bạc. Ít là con, con hãy 
an ủi Mẹ. Nhân danh Mẹ, con hãy loan truyền rằng Mẹ hứa sẽ đến hộ giúp trong giờ chết với 
những ơn cần thiết tất cả những ai trong năm thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội, rước lễ, đọc 
kinh Mân côi và cùng với Mẹ suy niệm những mầu nhiệm Mân côi có ý đền tạ Mẹ”. 

Ngày 15 tháng 12 năm 1926, Chúa Hài Đồng lại hiện đến với Lucia hỏi xem Lucia đã 
truyền bá việc đền tạ Trái tim Vô nhiễm của Mẹ Chúa. 

Thị kiến Fatima cuối cùng kèm theo một sứ điệp công khai dành cho mọi người xảy ra 
ngày 13 tháng 6, 1929, đã được Chị Lucia kể lại như sau: “Bỗng dưng toàn thể nhà nguyện chói 



lòa trong một ánh sáng siêu nhiên, một Thập Giá Ánh Sáng xuất hiện bên trên bàn thờ cao tới 
trần nhà. Trong nửa phần trên của Thập Giá Ánh Sáng tôi nhìn thấy khuôn mặt và hình bán thân 
của một Người, trên ngực của Người có hình một Chim Bồ Câu cũng bằng ánh sáng, và thân 
hình của một người khác bị đóng đanh vào Thập Giá. Cao hơn thắt lưng (của người bị treo trên 
Thập Giá) một chút, tôi thấy một Chén Thánh treo lơ lửng trong không trung và những giọt bửu 
huyết từ khuôn mặt và cạnh sườn của Đức Giêsu đang đổ xuống. Những giọt bửu huyết này rơi 
vào một Mình Thánh và chảy vào Chén Thánh. Đức Mẹ thì đứng phía dưới cánh tay mặt của cây 
Thập Giá. Đó là Đức Mẹ Fatima với Trái Tim Vô Nhiễm bị quấn trong vòng gai và bọc trong 
ngọn lửa. Phía dưới cánh tay trái của Thập Giá có một dòng nước trong như pha-lê từ trên đổ 
xuống bàn thờ tạo thành mấy chữ rất lớn Ân Sủng Và Khoan Dung.”  “Mẹ sẽ đến xin dâng nước 
Nga cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ… Nếu họ nghe lời Mẹ, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hoà bình”.  
5. Đức Mẹ tỏ ra Trái Tim vàng của Mẹ 

Năm 1932, tại Beauraing phía nam nước Bỉ, Đức Mẹ hiện ra với năm trẻ em: một em trai 
là Albertô 11 tuổi, và bốn em gái là Fernanda 15 tuổi, Andrea 14 tuổi, và hai chị em Gilberta V 
13 tuổi, Gilberta D 9 tuổi. Các em đến học trường các Sơ dòng “Christian Doctrine”, nên các em 
được thấy Đức Mẹ hiện ra tại vườn tu viện các Sơ gần cây táo gai. Ngày 17 tháng 12, Đức Mẹ 
xin xây một nhà thờ tại đây để dân chúng tới hành hương. Sau bốn ngày, Đức Mẹ nói: “Ta là   
Đức Nữ Trinh Vô nhiễm”. Ngày 29 tháng 12, Đức Mẹ cho các em xem thấy Trái tim Vô nhiễm 
của Mẹ mầu vàng sáng óng. Ngày hôm sau, Đức Mẹ cũng tỏ ra Trái tim vàng của Mẹ và nói: 
“Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nhiều”. Riêng với Andrea, Mẹ nói: “Ta là Mẹ Thiên Chúa, là 
Nữ Vương thiên đàng. Hãy cầu nguyện luôn luôn”. Riêng với Fernanda, Đức Mẹ mở hai cánh 
tay tỏ ra Trái tim Mẹ chói chang và nói: “Con có yêu mến Con Ta không? Con có yêu mến Ta 
không?” Fernanda thưa “có”. Đức Mẹ nói tiếp: “Con hãy hy sinh cho Ta”. Đức Mẹ hiện ra với 
năm em tất cả 33 lần. 
 
III. TÔN SÙNG TRÁI TIM MẸ MARIA  
1. Tôn sùng Trái Tim Mẹ trong phụng vụ 

Thánh Anselmô, thánh Bênađô khởi đầu việc sùng kính Trái tim Đức Mẹ. Sau đó, thánh 
Mechtilđê, thánh Giêtruđê, thánh Brigitta và thánh Bênađinô tiếp tục phong trào sùng kính Trái 
tim Đức Mẹ. Thánh Gioan Euđes phổ biến rộng rãi lòng sùng kính Trái tim vào thể ký 17. Thánh 
Giáo Hoàng Piô X gọi thánh Gioan Eudes là “sư phụ, là tiến sĩ và là tông đồ” của Phụng vụ tôn 
kính hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria.  

Năm 1648, nhiều giám mục nước Pháp ban phép mừng lễ Trái tim Mẹ trong giáo phận 
các ngài ngày mồng 8 tháng 2. Năm 1674, Đức Clementê X ban phép mừng lễ đó cho Bổn mạng 
dòng của Thánh Euđê vào ngày 20 tháng 10. Năm 1787, Đức Piô VI ban phép các nữ tu dòng 
Đức Mẹ Gabrie mừng lễ “Rất Thánh Trái Tim Mẹ Maria” ngày 22 tháng 8. Năm 1799, tất cả các 
nhà thờ giáo phận Palermô nước Ý được mừng lễ này. Năm 1805, tất cả các giáo phận và các 
dòng tu muốn mừng lễ này đều được Đức Piô VII ban phép. Năm 1855, dưới triều đại Đức Piô 
IX, giờ kinh và Thánh lễ đã được Thánh bộ Lễ nghi chấp thuận. 

Sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 ban hành mệnh lệnh “Tôn sùng Trái tim 
Đức Mẹ”, toàn thế giới Công giáo hướng về Mẹ Fatima. Do đó, ngày mồng 8 tháng 12 năm 
1942, Đức Piô XII long trọng dâng thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ. Tháng 5 năm 1943, Đức 
Thánh Cha khuyến khích tín hữu Công giáo kêu cầu sự bầu cử của Rất Thánh Đức Trinh Nữ, 



nhất là bằng cách đọc kinh Mân côi cho thế giới được hoà bình đích thực. Ngài cũng kêu mời 
mọi người dâng mình cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Năm 1945, ngài chính thức thành lập lễ 
“Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ” vào ngày 22 tháng 8. Theo chiều hướng canh tân Phụng vụ, năm 
1969, Đức Phaolô VI đổi lễ này vào ngày thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm tuần Chúa nhật II sau lễ 
Hiện Xuống. 
 
2. Mục đích việc tôn sùng Trái Tim Mẹ 
  Thánh Alphong Ligôriô cho ta biết rằng Đức Mẹ là vị tử đạo vĩ đại nhất vì cuộc tử đạo 
của Đức Mẹ kéo dài. Một lưỡi gươm đâm thâu lòng Đức Mẹ trên đồi Can-vê và Đức Mẹ bắt đầu 
chết dần chết mòn từ đó. Đức Mẹ như con nai bị mũi tên của thợ săn bắn trọng thương, phải chịu 
đựng vết thương đó suốt quãng đời còn lại. 

Lễ tôn vinh Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria soi động và khích lệ chúng ta: 
1. Chiêm ngưỡng Trái tim Mẹ vẹn tuyền thanh sạch, đầy tình yêu thương, trọn lành thánh 

thiện, trung thực phản ảnh ưu phẩm toàn mỹ, toàn thiện, toàn ái của Ba Ngôi Thiên Chúa, để 
chúng ta nhìn thẳng vào quả tim tội lỗi sắt đá của chúng ta, xin Trái tim Vô nhiễm Mẹ cải hoá 
quả tim chúng là với những tâm tình tốt lành thánh thiện. 

2. Chúc tụng Trái tim Mẹ luôn qui hướng về Chúa, luôn kết hợp mật thiết với Chúa. Và 
xin Mẹ dạy chúng ta đón nhận Chúa thế nào vào đời sống chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta biết đói 
khát Chúa và biết sống chính sự sống và lời Chúa. 

3. Tôn vinh Trái tim Mẹ là đền thờ sống của Chúa Thánh Thần, là cung thánh của Con 
Thiên Chúa hằng hữu. Xin Mẹ biến đổi quả tim ô nhơ của chúng ta thành trung tâm tôn thờ cho 
Chúa Ba Ngôi ngự trị. 

4. Ngợi khen Trái tim Mẹ thẳm sâu khiêm nhượng đã đưa Mẹ vào mầu nhiệm Nhập Thể 
Cứu chuộc của Chúa, và vào đời sống Giáo hội. Xin Mẹ dẫn đưa chúng ta gia nhập công trình 
Cứu chuộc của Chúa và vào công cuộc Tông đồ của Giáo hội. 

5. Ca tụng Trái tim Mẹ dạt dào tình Hiền Mẫu êm ái ngọt ngào trong phẩm chức Mẹ 
Thiên Chúa và Mẹ toàn thể loài người chúng ta. Xin Mẹ ban cho chúng ta lòng thiết tha yêu mến 
Chúa, yêu mến Mẹ và đậm đà yêu thương mọi người. 
 
IV. TÔN SÙNG ĐỨC MẸ THỨ BẨY ĐẦU THÁNG 
1. Ý nghĩa và mục đích: 
  Đức Mẹ giải thích về việc tôn sùng như sau: “Thứ bẩy là ngày Mẹ phải chịu đau khổ ác 
liệt - một ngày dài, dài vô tận khi Mẹ phải chịu cảnh cô đơn một mình một bóng vì mất Chúa 
Giêsu không còn ở với Mẹ nữa. Mẹ vẫn chịu nhiều đau khổ từ ngày mang thai Đức Giêsu, Con 
Mẹ, nhưng trong ngày Thứ Bảy tuần thánh đó, lần đầu tiên trong đời, Mẹ công khai bày tỏ đau 
đớn, và Mẹ đã khóc tức tưởi suốt đêm thâu, cầu nguyện cho Đức Giêsu, Con Mẹ, và cho những 
người tội lỗi. Những giờ đau khổ đó là thời gian cho Con Mẹ đi từ cõi chết đến Phục Sinh, một 
ngày đi từ cõi chết đến cõi sống. Đó là lý do tại sao Mẹ yêu cầu các con cầu nguyện cùng Mẹ 
đêm nay. Đức Mẹ nói: " Nếu các con tiếp tục nghiêm chỉnh giữ ngày Thứ Bảy đầu tháng và thực 
hành những gì Mẹ đã yêu cầu các con thì người Mẹ của các con đây là Vị Trung Gian Mọi Ân 
Sủng sẽ ban cho các con mọi ơn lành mà các con xin, sẽ đặc biệt che chở và ban cho các con ơn 
cứu rỗi rất cấn thiết trong lúc lâm chung, đưa các con về bến Thiên Quốc trong Con Tàu Cứu Độ 
của Đức Maria và dâng các con lên Thiên Chúa." 
  Chị Lucia nói Thứ Bẩy Đầu Tháng quan trọng hơn hết thứ nhất vì việc tôn sùng này tái 
khẳng định mục đích của chúng ta là thực hiện lời yêu cầu của Mẹ mỗi tháng một lần. Thứ hai, là 
Đức Mẹ nói tại Pellevoisn  rằng điều xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ nhiều nhất (và 



tất nhiên cũng rất xúc phạm đến Chúa Giêsu) là Rước Lễ một cách cẩu thả. Trong năm ngày Thứ 
Bẩy Đầu Tháng chúng ta xưng tội và Rước Lễ Đền Tạ và chuẩn bị suy gẫm các Mầu Nhiệm của 
chuỗi Mân Côi cùng với Đức Mẹ.  
 
2. Thực hành việc tôn sùng 
  Đức Mẹ dậy: " Vậy trong các ngày Thứ Bảy đầu tháng, các con hãy kết hiệp với Chúa 
bằng cách : 

1- Thành khẩn xưng tội, dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.  
2- Hãy đọc Kinh Thánh và suy gẫm Phúc Âm.  
3- Hãy đền tội cho những hành động phản bội xúc phạm đến Trái Tim Chúa với một tâm 

hồn yêu thương.  
4- Hãy tận hiến bản thân các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.  
5- Hãy thành khẩn đọc và suy gẫm những mầu nhiệm kinh Mân Côi.  

  6- Hãy chấp nhận mọi sự với lòng tin tưởng, khiêm nhường và hiền lành tuyệt đối.  
  7- Hãy sống như một kẻ bé mọn trong Trái Tim Vô Nhiễm bốc cháy của Mẹ. 
  Cách tốt nhất được gọi là “đêm canh thức cầu nguyện với Hai Thánh Tâm”. Đêm canh 
thức này bắt đầu từ Thánh Lễ chiều Thứ Sáu Đầu Tháng, sau đó là chầu Thánh Thể và chấm dứt 
sau nửa đêm Thứ Sáu rạng thứ Bẩy với Thánh Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ thứ Bẩy Đầu 
Tháng. Như vậy có đủ thì giờ để cẩu nguyện kinh Mân Côi, xưng tội và suy gẫm. Ngoài ra, 
nhưng đêm canh thức như vậy là để thi hành ý muốn của Chúa Giêsu khi Ngài nói : “Cha muốn 
việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria được đặt cùng với việc tôn sùng Thánh Tâm Cha.” 
 
3. Đền tạ 5 ngày thứ bẩy đầu tháng 
  Ngày 10 tháng 12, 1929 trong một thị kiến, chị Lucia xin Chúa Giêsu giải thích cho cha 
giải tội của chị biết tại sao lại phải làm việc đền tạ 5 ngày thứ bẩy Đầu Tháng, thì Chúa nói là để 
đền tạ cho những xúc phạm và những báng bổ chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria:  

1. Báng bổ chống lại Trái Tim Vô Nhiễm;  
2. Báng bổ chống lại Đức Mẹ đồng trinh vĩnh viễn;  
3. Báng bổ chống lại Mẹ Thiên Chúa;  
4. Báng bổ của những người gieo trong tâm hồn trẻ thái độ thờ ơ hoặc khinh bỉ hoặc hận 

thù với Trái Tim Vô Nhiễm;  
5. Xúc phạm của những người lăng nhục trực tiếp những ảnh thánh của Mẹ  

 
4. Suy ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ 
  Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ 
công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã 
phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu. Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm 
việc này nên, cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương 
khó Đức Mẹ. 
  Thứ nhất thì ngắm: Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ. 
  Khi ông Thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con Đức 
Mẹ ngày sau nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ." Đức Mẹ nghe lời làm 
vậy thì trọn đời những nhớ liên, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. 
  Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng;  Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được 
nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thủa xưa. Amen. 
  Thứ hai thì ngắm: Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Êgýptô. 



  Khi thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà 
giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Êgýptô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo 
buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính 
Mừng;  Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa 
Giêsu nữa. Amen. 
  Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba 
ngày.  
  Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức 
Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng 
vậy.  Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng; 
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu 
nữa. Amen. 
  Thứ bốn thì ngắm: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá. 
  Khi Đức Mẹ theo Con khi đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô 
nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên 
như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy. 
  Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng; Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được 
vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liên. 
Amen. 
   năm thì ngắm: Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút 
linh hồn. 
  Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá phán ra bảy lời, như trối của trọng để cho 
Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống từ giã Đức Mẹ mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc 
thâu qua lòng vậy. 
  Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng; 
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, 
và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen. 
Thứ sáu thì ngắm: Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính. 
  Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô tháo đinh mà đem xác Đức Chúa Giêsu 
xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã 
được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con 
thâu vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì dầm dìa 
những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót 
khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng 
Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy. 
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng; 
  Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa 
Giêsu chịu chết làm vậy. Amen. 
Thứ bảy thì ngắm:  Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới. 
  Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài 
cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn 
xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, song lẽ bây giờ chẳng còn xem thấy xác 
Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy. 
   ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng; Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn 
năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương 
khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen. 



 
Lời nguyện: 
  Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp 
như lời ông thánh Simêon nói, mà Đức Mẹ nhớ liên. 
Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ cho liên, và xin Đức Mẹ hằng cứu 
giúp chúng con cho khỏi ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, nhất là khi 
mong sinh thì cho được chịu các phép Bí Tích và khỏi chết tươi, cùng những sự khốn khó hiểm 
nghèo về phần xác, và được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi. 
Vậy chúng con chỉ một lòng cậy Rất Thánh Đức Mẹ là Quan Thầy, là Chúa Bầu, là Sao Mai dẫn 
đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước 
thiên đàng, chầu chực Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen. 
 
Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ 
  Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các Thiên Thần 
cùng cả và loài người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực Thánh rất đáng thờ phượng 
cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển. Chúng con tin hết thảy các điều Hội Thánh 
dạy tin về những sự cao sang, quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ. Nhất là chúng con tin 
kính Mẹ từ thửơ dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông; Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu 
mà còn trọn đời Đồng Trinh sạch sẽ. Mẹ Là Đấng rất mực thánh thiện và đã vượt trên cả loài 
người cùng các Thiên Thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa. 
Mẹ đã đáng gọi là Đấng đồng công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu 
thế. Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa Thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết, Mẹ 
được phong quyền Nữ Vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả 
loài người ta nữa. 
  Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ 
dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khổ, vì Mẹ hằng cứu 
giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả những kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa. 
Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu! Xin Mẹ đoái nhận 
lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ vì muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội 
Thánh cùng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn 
Mẹ ban. Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha các điều chúng con bội bạ 
cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ nay, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính, yêu 
mến và bắt chước Mẹ hơn trước. 
  Lạy Mẹ Rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. 
Xin Mẹ thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bội 
bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách 
riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa. 
  Chớ gì chúng con được hợp cùng các Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi 
khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng. 
Xin Mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng 
con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ Amen.  
 


