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HỘI VIÊN LEGIÔ TÁN TRỢ

CHÀO MỪNG
Chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh được tiếp
chuyện với quý ông bà, anh chị trong tâm tình người con
cùng Cha trên trời có lòng yêu mến sùng kính Đức Mẹ
một cách đặc biệt. Hôm nay chúng tôi xin mời gọi quý vị
gia nhập đoàn quân cầu nguyện để đưa Đức Mẹ đến với
mọi người như là diệu kế chinh phục thế giới về cùng
Chúa Giêsu.
Legio Mariae nhằm mục đích là làm vinh danh
Thiên Chúa, qua việc thánh hóa hội viên bằng sự cầu
nguyện, sống theo tinh thần của Đúc Maria để đi truyền
giáo, rao giảng phúc âm và cứu rỗi các linh hồn.
Legiô Mariae hân hoan chào mừng qúy vị. Xin quý
vị vui lòng đọc những trang dưới đây duới dạng những
câu hỏi và trả lời để hiểu rõ ý nghĩa và mục đích đoàn
quân cầu nguyện của Đức Mẹ trước khi quyết định gia
nhập.
Chân thành cám ơn Quý Ông Bà, Anh Chị.

LEGIÔ MARIAE giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
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Tinh Thần Legio
Tinh thần Legio là chính tinh thần của Ðức Maria. Hội viên Legio
sẽ đặc biệt cố gắng rèn luyện cho được đức khiêm nhường sâu xa
của Ðức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức hiền hậu như Thiên
thần, tính luôn luôn chăm chú cầu nguyện, đức hãm mình toàn
diện, thanh khiết không tỳ vết, lòng nhẫn nhục anh dũng, trí khôn
ngoan siêu phàm, tính mến Chúa vừa can đảm vừa xả thân, và nhất
là bắt chước đức Tin, một nhân đức mà chỉ có Mẹ Maria mới thực
hiện hoàn toàn không ai sánh kịp. Nhờ tình yêu và đức Tin của Mẹ
Maria chỉ dẫn, Legio của Ngài đảm nhận mọi nhiệm vụ "không
bao giờ viện cớ là làm không nổi, vì họ cho rằng mọi việc đều có
thể làm được và được phép làm" (Gương phúc III, đoạn 5).
"Gương mẫu hoàn hảo của đời sống thiêng liêng và đời sống Tông
đồ ấy chính là Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ: khi
còn ở trần gian, Người đã sống một cuộc đời giống như mọi người,
lo toan cho gia đình và mệt nhọc vì gia đình. Nhưng Ðức Mẹ
Maria vẫn kết hợp mật thiết với Con mình và đã góp phần vào
công việc của Chúa Cứu Thế một cách đặc biệt. Tất cả phải có
lòng tôn sùng chân thực đối với Ðức Maria và xin người Mẹ hiền
ấy săn sóc đến đời sống và việc tông đồ của mình" (sắc lệnh về
Tông đồ giáo dân, 4 i)

!3

1. Hội viên Legiô là ai ?
Lêgiô mở cửa đón nhận mọi người Công Giáo làm hội viên gồm:hội viên hoạt động (cầu nguyện và đi công tác thăm viếng) - hội
viên tán trở) ợ nhà cầu nguyện).
2. Ơn ích thiêng liêng dành cho hội viên tán trợ:
Khi gia nhập tán trợ chúng ta đã liên kết với nhau trong đoàn quân
cầu nguyện của Đức Mẹ. Chúng ta đã dâng hiến : “Lạy Nữ Vương
là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của
Mẹ”. Những công việc và lời cầu nguyện của ta đã dâng trọn vẹn
cho Mẹ để Mẹ tuỳ nghi sử dụng. Mẹ can thiệp vào đâu là ở đó có
điều kỳ diệu: Mẹ làm cho hoá thêm nhiều, mà thánh Mongpho gọi
đây là bí mật của ơn thánh: “Qua tay Đức Mẹ các việc lành của
chúng ta sẽ trở nên tinh khiết hơn, thêm giá trị để đền tội và để
sinh ơn, công nghiệp cũng gia tăng. Nếu không qua tay vẹn tuyền
và quảng đại của Đức Mẹ, công nghiệp của ta khó bớt hình khổ
cho các đẳng linh hồn, không giúp tội nhân trở lại nhiều như vậy.”
Là tán trợ, bạn đã trở thành một mắt xích trong sợi dây chuyền
vàng của hơn 3 triệu hội viên hoạt động và tán trợ trên toàn thế
giới trong đại gia đình con cái của Mẹ cùng cầu nguyện cho
nhau mỗi ngày khi còn sống hay đã qua đời trong lời kinh
nguyện.
Nếu bạn đã dâng hết lời cầu nguyện lên Đức Mẹ, nếu bạn là người
con hiếu thảo của Me. Chắc chắn Mẹ sẽ nâng đời sống thiêng
liêng của bạn lên bậc cao hơn và bảo đảm cho bạn ngàn đời vinh
hiển trong nước của Con Mẹ.
3. Nhiệm vụ của hội viên tán trợ là gì?
Hằng ngày đọc trọn kinh Tessera cầu nguyện theo ý của Đức Mẹ.
Hằng năm tham dự đại lễ ACIES “ Lễ tận hiến cho Mẹ”(ngày
25/3) và ngày Tổng Hội Thường Niên (8/12) lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội.
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4. Kinh Tessera là kinh gì ?
Kinh Tessera là danh từ tiếng La Tinh được dùng trong quân đội
Roma ngày xưa với phần khai mạc là kinh Chúa Thánh Thần, lần
hạt Mân Côi 50, kinh Catena trong đó có kinh Magificat. Khi cầu
nguyện chúng ta dâng hết mọi sự cho Mẹ để Mẹ tùy nghi sử dụng
cho các nhu cầu của giáo hội và con cái của Mẹ. Kinh Tessera có
nghĩa là vật bảo chứng, là tấm thẻ bài, là mật khẩu để Mẹ nhận ra
con của Mẹ. Khi chúng ta dâng hết mọi sự cho Mẹ thì chắc chắn
Mẹ sẽ không quên chúng ta trong giờ sau hết và chúng ta vững tin
rằng Đức Mẹ sẽ sớm dẫn đưa con của Mẹ về sum họp trên vương
quốc của Con Mẹ.
(Xin vui lòng xem trọn bản kinh 2 trang cuối tập sách này)
5. Cầu nguyện theo ý của Đức Mẹ là sao ?
Khi cầu nguyện hay làm gì, Legiô tha thiết xin mọi người hãy dâng
tất cả cho Đức Mẹ, như của lễ vô điều kiện, để Đức Mẹ hoàn toàn
sử dụng theo ý của Mẹ. Như thế, lòng quảng đại sẽ rộng lớn hơn và
giá trị sẽ cao hơn. Để mục đích này hằng ngày có luôn trước mắt,
chúng ta nên dùng lời nguyện ngắn : “Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên
Tội, trung gian các ơn, con xin dâng mọi lời cầu nguyện, việc làm
và đau khổ mà con có thể dâng để Mẹ tùy nghi sử dụng”
Không cần trực tiếp cầu nguyện theo ý chỉ của Legiô, dâng kính
Đức Mẹ là đủ rồi.
6. Nếu trong ngày nhờ dịp nào đó tôi đã lần chuỗi 50 rồi thì
sao?
Như vậy coi như xong nhiệm vụ, bạn chỉ cần đọc thêm kinh Chúa
Thánh Thần, kinh Catena (Ngợi Khen), Kinh bế mạc và các lời
nguyện trong bản kinh Tessera.
7. Tôi muốn vào làm tán trợ nhưng tôi đã dâng hiến hết cho
Đức Mẹ, cho các đẳng, cho các xứ truyền giáo; cho hết rồi
nên vào tán trợ mà làm gì?
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Có một người rộng rãi như bạn, Legiô quý hoá hết sức. Chính việc
bạn băn khoăn muốn giúp Legiô đã là lời cầu nguyện, là bằng
chứng cho lòng chân thành và ngay lành của bạn. Nếu bạn vào tán
trợ, Đức Mẹ sẽ liệu, ý chỉ mới của bạn không làm hại những ý chỉ
đã có, càng sinh thêm lợi ích. Đó là nhờ tài khéo léo của Nữ
Vương và là Mẹ tuyệt diệu, dù Người sử dụng gia sản thiêng liêng
của bạn để giúp các linh hồn một cách rộng rãi, bạn vẫn giàu thêm
một cách lạ thường. Mẹ can thiệp vào đâu là ở đó có điều kỳ diệu;
Mẹ làm cho hóa thêm nhiều, mà thánh Môngphô gọi đây là bí mật
của ơn Thánh.
8. Lời cầu nguyện của hội viên tán trợ đâu có giúp ích gì cho
hội viên hoạt động ?
Giúp ích nhiều lắm chứ. Chắc bạn còn nhớ thánh nữ Têrêsa Hài
Đồng Giêsu chỉ nhờ lời cầu nguyện trong nhà kín mà đã cứu rỗi
bao linh hồn, đã được phong tước hiệu ‘Tiến sĩ Hội Thánh” và là
“Quan Thầy các xứ truyền giáo”. Anh chị em tán trợ tuy không
trực tiếp chiến đấu nhưng qua lời cầu nguyện đã làm phấn khởi
tinh thần các chiến sĩ trực diện với kẻ thù và làm ma quỷ khiếp sợ.
Hội viên tán trợ thường được ví như các đơn vị tiếp vận yểm trợ
lương thực và vũ khí cho các đon vị nơi tiền tuyến.
9. Sinh hoạt của tán trợ như thế nào ?
Ngoài việc đọc kinh Tessera mỗi ngày, nếu có thể tham dự Thánh
lễ hằng ngày thì quá quý, đặc biệt các ngày thứ bẩy đầu tháng và
các ngày lễ kính Đức Mẹ. Xin nhớ cho rằng phép Thánh Thể luôn
là trung tâm điểm cuộc sống cầu nguyên của người Công giáo.
Người tán trợ cũng nên siêng năng Chầu Thánh Thể và viếng Mình
Thánh Chúa. Ngoài ra hội viên tán trợ cũng nên tham dự các sinh
hoạt trong năm của Legiô để biết các tin tức từ các mặt trận anh
dũng, các cuộc mạo hiểm trên khắp thế giới của Legiô.
10. Người hội viên tán trợ có thể tuyển mộ thêm hội viên mới
không?
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Khi kêu gọi hội viên hoạt đông phải “luôn ứng trực để phục vụ các
linh hồn, Legiô cũng yêu cầu tán trợ như vậy. Tán trợ phải tuyển
mộ thêm nhiều người vào hàng ngũ của mình. Mỗi kinh Ngợi
Khen (kinh Catena) mà chúng ta đọc hằng ngày là một mắt trong
dây xích vàng bằng lời cầu nguyện của hằng triệu hội viên hoạt
động và tán trợ trên thế giới. Thêm một hội viên là thêm một mắt
xích để nối dài dây xích vàng bao trùm thế giới.
11. Các bệnh nhân và người già cả trong viện dưỡng lão có làm
tán trợ được không ?
Không những được mà còn rất được hoan nghinh vì khi các bệnh
nhân hay người già yếu trong viện dưỡng lão ý thức được sự quan
trọng của lời cầu nguyện của họ; từ nay họ đã trở thành những
chiến sĩ của Mẹ trong cuộc chiến chinh phục các linh hồn cho
Chúa Kitô Con của Mẹ. Họ sẽ cảm nghiệm những ngày tháng còn
lại của họ mang thật nhiều ý nghĩa, cuộc đời của họ sẽ biến đổi nhờ
các ý tưởng phấn khởi đầy thánh thiện trên .
12. Tiến trình gia nhập tán trợ như thế nào ?
Trước hết là ghi danh vào danh sách tán trợ của từng tiểu đội
(Praesidium) . Sau 3 tháng nếu thấy đã trung thành giữ nhiệm vụ
tán trợ, mới ghi vào sổ chính thức do tiểu đội phó lưu giữ.
13. Hội viên có phải đóng niên liễm hay không ?
Không. Hội viên tán trợ không đóng góp gì hết, ngoài lời cầu
nguyện. Mỗi hội viên sẽ nhận bản kinh Tessera và bản hướng dẫn.
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BẢN KINH TESSERA
I. Kinh Khai Mạc
* Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần … Amen
Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần …
X. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con.
T. Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.
X. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con.
T. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con.
X. Sáng danh Ðức Chúa Cha …
T. Như đã có trước vô cùng …
Lần hạt 50.
Lạy Nữ Vương …
X. Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
T. Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Chúng ta hãy cầu nguyện
X. Lạy Cha, con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng
cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại.
Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh
Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con
được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và
lãnh phần thưởng hứa ban. Nhờ Ðức Giêsu Ki-Tô, Chúa chúng
con.
T. Amen
X. Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu
T. Thương xót chúng con
X. Trái tim vô nhiễm Nguyên Tội Ðức Bà Maria
T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Giuse
T. Cầu …
X. Thánh Gioan
T. Cầu …
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X. Thánh Lu-y Maria Mông-pho

T. Cầu …

Kinh Catena
Kià! Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng,
rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận?
X. Linh hồn tôi ! ngợi khen Đức Chúa
T. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu
độ tôi.
X.Phận nữ tì hèn mọn, Người đóai thương nhìn tới, từ nay hết mọi
đời sẽ khen tôi diễm phúc.
T. Đấng tòan năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả
danh Người thật chí thánh chí tôn !
X. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người.
T. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường
lòng trí kiêu căng.
X.Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm
nhường.
T.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại
đuổi về tay trắng.
X.Chúa độ trì It-sa-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông
chúng ta.
T. Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Apra-ham và cho con cháu đến muôn đời.
X. Sáng danh Đức Chúa Cha . . . .
T. Như đã có trước vô cùng . . . . .
Kià! Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng,
rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận?
X. Lạy Đức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền.
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T. Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng làm trung gian cho chúng con
trước tòa Đức Chúa Cha, Chúa đã phong Đức Trinh Nữ Rất Thánh,
Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và làm trung gian cho chúng
con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa nhân từ, ban cho những ai đến
xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn nhờ Đức Mẹ. Amen
Kinh Bế Mạc
X. Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê
chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Ðức
Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng.
T. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen
X. Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Trung gian các ơn
T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Micae và Thánh Gabirie
T. Cầu cho chúng con
X. Lực lượng trên trời là đạo binh Thiên Thần của Ðức Maria.
T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Gioan Baotixita.
T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
T. Cầu cho chúng con
X. Chúng ta hãy cầu nguyện
T. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá
cờ Ðức Bà Maria - được lòng tin Chúa, lòng cậy Ðức Bà cho đầy
đủ - như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian. Xin ban cho chúng con
Ðức Tin mạnh mẽ, Ðức Tin sống bởi Ðức Mến - để chúng con có
sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa – và hằng nhìn thấy cùng
hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con; - Ðức Tin vững
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vàng không lay chuyển tựa núi đá, - để chúng con an tâm vững chí
giữa những cơn đau khổ, - những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở
đời; - Ðức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành
không nghi ngại, - những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa
và cứu rỗi các linh hồn. - Ðức Tin làm cột lửa trong Legio chúng
con - dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến. - Ðể đốt lửa
kính mến khắp nơi, để soi sáng những người còn ngồi trong bóng
tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, - để hoàn sinh
những linh hồn chết trong tội lỗi. Ðức Tin hướng đạo, dẫn đưa
chúng con trên đường an bình, - để sau cuộc đời chiến đấu này. –
Chúng con khỏi phải khóc than một Hội viên nào đã hư mất. –
Legio chúng con hết thảy được hội họp trên Nước Mến Yêu, Nước Vinh Hiển Chúa. Amen
X. Xin cho linh hồn các Hội viên chúng con đã qua đời và linh hồn
các tín hữu đã ly trần nhờ ơn Chúa thương xót, được nghỉ ngơi
bằng yên.
T. Amen
* Nhân danh Cha …
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