Kính Nhớ 7 Sự Thương Khó
Của Mẹ Maria
ƠN ÍCH
Đức Mẹ đã hứa với thánh nữ Brigita, sẽ ban 7 ơn
cho những ai tôn kính và truyền bá lòng tôn sùng
Đức Mẹ Sầu bi, qua việc chiêm ngắm 7 nỗi đau của
Mẹ Maria:
1. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình họ.
2. Mẹ sẽ soi sáng cho họ hiểu những mầu nhiệm
thánh.
3.. Mẹ sẽ an ủi họ trong cơn đau khổ và đồng hành
với họ trong công việc họ làm.
4. Mẹ sẽ ban những ơn như họ xin, nếu những ơn ấy
không trái thánh ý Chúa, hoặc ban ơn thánh hóa tâm
hồn họ.
5.. Mẹ sẽ bảo vệ họ trong trận chiến thiêng liêng với
kẻ thù hỏa ngục. Mẹ sẽ gìn giữ họ mọi lúc trong đời
họ.
6. Mẹ sẽ trợ giúp họ cách hữu hình trong giờ "lâm
tử". họ sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.
7. Mẹ đã xin Con thánh Mẹ ơn này, là những ai truyền
bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của
Mẹ, họ sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng
phúc muôn đời, vì tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết.

Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng
muôn đời.
-------------------------------------------------------------

(1 Kinh Kính Mừng...)

NGÀY THỨ NHẤT:
MỞ ĐẦU:
Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu
nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp
Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ,
cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng
những hình phạt chúng con đáng phải chịu. Xin
Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên,
cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho
kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
NGẮM: [ Ông 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 luôn, và lo buồn đau đớn như phải
dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những
sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thủa
xưa. Amen.

LỜI NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con khẩn khoản nài
xin Chúa qua sự khổ nạn đầy thương khó của
Chúa mà trái tim Mẹ phải hứng lấy bao nhiêu
lưỡi gươm lòng đau đớn. Xin Mẹ là trạng sư bầu
chữa cho chúng con trước toà phát xét nhân
lành của Chúa bây giờ và trong giờ lâm tử. Vì
công nghiệp Đức Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc
nhân loại là đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng
cùng. Amen.

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.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng
tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu
nữa. Amen.
(1 Kinh Kính Mừng...)

NGÀY THỨ HAI:
MỞ ĐẦU:
Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu
nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp
Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ,
cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng
những hình phạt chúng con đáng phải chịu. Xin
Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên,
cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho
kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
NGẮM: [ Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn
sang Ai Cập ]

LỜI NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con khẩn khoản nài
xin Chúa qua sự khổ nạn đầy thương khó của
Chúa mà trái
tim Mẹ phải hứng lấy bao nhiêu lưỡi gươm lòng
đau đớn. Xin Mẹ là trạng sư bầu chữa cho chúng
con trước toà phát xét nhân lành của Chúa bây
giờ và trong giờ lâm tử. Vì công nghiệp Đức
Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc nhân loại là đấng
hằng sống, hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ tại
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.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng
tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu
nữa. Amen.
(1 Kinh Kính Mừng...)

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

NGẮM: [ Đức Mẹ lạc mất Đức Chúa Giê-su ]

LỜI NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con khẩn khoản nài
xin Chúa qua sự khổ nạn đầy thương khó của
Chúa mà trái tim Mẹ phải hứng lấy bao nhiêu
lưỡi gươm lòng đau đớn. Xin Mẹ là trạng sư bầu
chữa cho chúng con trước toà phát xét nhân
lành của Chúa bây giờ và trong giờ lâm tử. Vì
công nghiệp Đức Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc
nhân loại là đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng
cùng. Amen.

Khi Đức Mẹ theo Con trên đường thương khó,
thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều
lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi
cho chóng, thì mắt Mẹ như hai suối nước chảy
xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua
lòng vậy.
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 Cha luôn. Amen.
(1 Kinh Kính Mừng...)

NGÀY THỨ TƯ:
MỞ ĐẦU:
Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu
nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp
Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ,
cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng
những hình phạt chúng con đáng phải chịu. Xin
Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên,
cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho
kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
NGẮM: [ Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác
Thánh giá ]

LỜI NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con khẩn khoản nài
xin Chúa qua sự khổ nạn đầy thương khó của
Chúa mà trái tim Mẹ phải hứng lấy bao nhiêu
lưỡi gươm lòng đau đớn. Xin Mẹ là trạng sư bầu
chữa cho chúng con trước toà phát xét nhân
lành của Chúa bây giờ và trong giờ lâm tử. Vì
công nghiệp Đức Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc
nhân loại là đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng
cùng. Amen.

Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá
phán ra bảy lời, như trối của châu báu cho Mẹ,
đoạn người gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà
qua đời, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc
thâu qua lòng vậy.
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.
(1 Kinh Kính Mừng...)

NGÀY THỨ NĂM:
MỞ ĐẦU:
Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu
nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp
Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ,
cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng
những hình phạt chúng con đáng phải chịu. Xin
Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên,
cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho
kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
NGẮM: [ Đức Mẹ đứng kề Thánh giá khi Đức
Chúa Giêsu trút linh hồn]

LỜI NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con khẩn khoản nài
xin Chúa qua sự khổ nạn đầy thương khó của
Chúa mà trái tim Mẹ phải hứng lấy bao nhiêu
lưỡi gươm lòng đau đớn. Xin Mẹ là trạng sư bầu
chữa cho chúng con trước toà phát xét nhân
lành của Chúa bây giờ và trong giờ lâm tử. Vì
công nghiệp Đức Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc
nhân loại là đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng
cùng. Amen.

NGÀY THỨ SÁU:
MỞ ĐẦU:
Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu
nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp
Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ,
cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng
những hình phạt chúng con đáng phải chịu. Xin
Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên,
cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho
kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
NGẮM: [ Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà
trao cho Đức Mẹ]

Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô
tháo đanh 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 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.
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.
(1 Kinh Kính Mừng...)
LỜI NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con khẩn khoản nài
xin Chúa qua sự khổ nạn đầy thương khó của
Chúa mà trái tim Mẹ phải hứng lấy bao nhiêu
lưỡi gươm lòng đau đớn. Xin Mẹ là trạng sư bầu
chữa cho chúng con trước toà phát xét nhân
lành của Chúa bây giờ và trong giờ lâm tử. Vì
công nghiệp Đức Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc
nhân loại là đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức

Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng
cùng. Amen.

NGÀY THỨ BẢY:
MỞ ĐẦU:
Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu
nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp
Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ,
cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng
những hình phạt chúng con đáng phải chịu. Xin
Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên,
cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho
kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
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 le 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.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo
buồn mọi tội, vì làm 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.
(1 Kinh Kính Mừng...)
LỜI NGUYỆN KẾT:
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 luôn.
Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau
đớn Đức Mẹ luôn luôn, 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
qua đời cho được chịu các phép Bí Tích và được
ơn chết lành, cùng trông ơn Mẹ hằng cứu giúp
chúng con cho khỏi những sự khốn khó hiểm
nghèo về phần xác.

Vậy chúng con chỉ một lòng cậy Rất Thánh Đức
Mẹ là Quan Thầy, là Chúa Bầu,và là Sao Mai dẫn
đường cho chúng con đang còn vượt biển thế
gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào
nước Thiên Đàng, chiêm ngắm Đức Chúa Giêsu
cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng.
Amen.

