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Đ
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hải chiến 
ng chiến 

on đường 
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ho chúng 
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lễ cứ
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húng con. 
húng con, 
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Đáp: Vì C
 
Suy niệm
hùng hổ x
thành vảy
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ột lần nữa.
Chúa Giês
ắt nát lòng
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được. 
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ợi khen Chú
mà chuộc 

o Chúa ng
ng vết thươ
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THÁNH G

ạy và ngợi k
Giá Chúa m

á, Mẹ đứng
n Mẹ. Mẹ 
a. Hơi thở
hấp hối. T
t hơi thở c
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cuối cùng.
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a Kitô. 
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Chúa vào 
bị đứt quã
trên thập g
. Mẹ ôm c
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H GIÁ 

iên hạ. 

á. Chúng 
Máu chảy 

máu vẫn 
an trước 
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nh chính 

óng đinh 

óng đinh 

óng đinh 

ói hư tật 
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chặt cây 
lên Chúa 



 

 

Cầu
và v
- C
- T
- L
Cám
 
Hát
đớn
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được chết 
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c kinh sư 
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ớc mắt Mẹ
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Chúa đã c
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yêu cho chú
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người khác
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cho đi tất c
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mà chuộc tộ
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lạnh lẽo, ná

ững cái đin
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à hằng suy 

êsu chịu ch
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Amen. 
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a Kitô. 
ội cho thiên
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n đệ tháo x
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ỉ còn biết 
át tan. 

nh đã đóng
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hứng tích 
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 vào đời 
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Lời 

Lạy
mỗi
của 
biệt 
lỗi, 
Aki
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chún

Hát
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sẽ không
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của chúng 
húng con. 
, Mẹ đã h
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tìm được n
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ãy cùng M
u Mẹ Mari
đường lạc
ộ Đức, La
cứu độ của
và đồng h

i, khích lệ 

ẹ nhìn Chú
vui say đ

tham dự lễ

mến Chúa y

Ồ ĐÁ 

húa Kitô. 
c tội cho th

xác Chúa
hăn trắng 

ng tê tái só
ng thịt nữa
không bao 

nấm mồ êm
Xin cho ch
úng con đư

ơng giúp l

như muốn
Mẹ vác lấy 

ia, vì tình 
c lối, sống t
avang, Gu
a Con Mẹ k
hành với ch

nhờ có M

úa trút hơi 
đoàn con h
ễ này. 

yêu người. 

hiên hạ. 

a tới một 
bọc xác 

ót xa. Mẹ 
a, nhưng 
giờ phải 

m ái của 
húng con 
ược phục 

linh hồn, 

n nói với 
thập giá 
yêu đặc 
trong tội 

uadalupe, 
không ra 
húng con 

Mẹ ở bên 

thở cuối 
hợp dâng 

Cho đời 
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2. Nhìn lên bàn thờ ôi đau thương. Thập giá còn lênh láng máu, mà vì Chúa vốn chưa thỏa 
mối tình, còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Ðoàn con suy về tình yêu bao la, đồng dâng niềm 
tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không sợ phai nhòa. 
 
* Hết * 


