ĐÀNG THÁNH GIÁ
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
với những suy niệm của
thánh Faustina

Nguyên tác do các Linh mục
thuộc dỏng Tôi tớ Đức Mẹ Đồng
Trinh Vô Nhiễm biên soạn.
Thanhlinh.net bổ túc thêm
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Lời Nguyện mờ đầu (quỳ):
Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót,
Chúa đã chịu khổ hình vác thập giá,
và chịu chết để cứu chuộc nhân loại.
Trên thập giá, trái tim Chúa đã bị lưỡi
đòng đâm thâu; máu cùng nước từ
trái tim Chúa tuôn chảy nguồn ơn
cứu rỗi cho nhân loại. Chúng con xin
được trầm mình vào trong đại dương
lòng thương xót vô bờ của Chúa, để
nhờ đó chúng con có thể hiểu và cảm
thông được cuộc tử nạn đau thương
mà Chúa đã trải qua. Xin ban cho
chúng con sức mạnh, ân sủng của
Chúa, giúp chúng con can đảm và
vững tin để vác thập giá mỗi ngày
theo Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn trung thành
theo Chúa Kitô. Trước giờ tử nạn của
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con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.

Chúa khi các môn đệ bỏ trốn, thì
chính Mẹ vẫn âm thầm bước theo
chân Chúa. Mẹ đã chứng kiến con
đường thập giá của Chúa, cũng như
chứng kiến giây phút Chúa trút hơi
thở cuối cùng. Xin Mẹ dẫn dắt chúng
con qua từng chặng đường của Đàng
Thánh Giá Lòng Chúa Thương Xót.
Xin Mẹ cùng với thánh nữ Faustina,
cầu cùng Chúa ban xuống những ơn
cần thiết, giúp chúng con đi Đàng
Thánh Giá này một cách trọn vẹn.
Amen.
Hát (đứng): 1- Lòng Cha từ bi
thương xót thiết tha. Lòng Cha bao la
yêu mến chan hoà. Tình Cha yêu con
vượt qua trời cao. Chiếu soi tâm hồn
đam mê tội lỗi.
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ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.

phúc chứa chan dành cho những ai
biết chạy đến kín múc và tín thác vào
Chúa. Chúng con xin tín thác vào
Ngài! Xin Chúa thương xót chúng
con. Amen.

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 3- Nguyện xin Cha
thương mau đến giúp con. Nguyện
xin Tình Cha ấp ủ tâm hồn. Đời con
bơ vơ cậy trông vào ai. Có Cha đỡ
đần tình yêu bừng cháy.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
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nguyện và hy sinh, để ân sủng Chúa
hoạt động nơi họ. Ôi Chúa Giêsu của
con, người yêu vĩ đại của các linh
hồn, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã
trọn niềm tin tưởng yêu thương trao
gửi các linh hồn cho chúng con chăm
sóc.” (Nhật Ký 245)

Nơi thứ nhất:
Quan Philatô luận
giết
Đức
Chúa
Giêsu

Xướng (quỳ): Chúng
con thờ lạy và ngợi
khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội
cho thiên hạ.

Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là nguồn hy vọng duy nhất của
chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa
đã cho chúng con cảm nghiệm được
Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa
qua cuốn nhật ký Lòng Chúa Thương
Xót. Nhờ sự mặc khải tình yêu khôn
lường của Chúa trong cuốn Nhật ký
này, giúp chúng con yêu mến Chúa
và thương các linh hồn nhiều hơn. Ôi
Chúa Giêsu, lòng thương xót của
Chúa như dòng sông tuôn chảy
không bao giờ vơi cạn, là nguồn hạnh

Trích Tin Mừng Thánh Mátthêu
26:59-60 (đứng): "Còn các thượng
tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì
tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su
để lên án tử hình. Nhưng họ tìm
không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã
đứng ra làm chứng gian."
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Chúa nói: “Con đừng ngạc nhiên vì
đôi khi bị tố cáo bất công. Chính Cha

đã từng uống chén đắng bất công
này trước vì yêu con. (Nhật Ký 289)
Khi đứng trước mặt Hêrôđê, Cha đã
sắm một hồng ân cho con; để con có
thể vượt trên sự khinh chê của nhân
loại mà trung thành theo bước chân
Cha. Con hãy im lặng khi người ta
không muốn công nhận sự thật nơi
con, như thế con càng hùng biện cho
sự thật”. (Nhật Ký 1164)
Th. Faustina: “Chúng ta quá nhạy
cảm trước những lời nói và muốn đáp
lại ngay, mà không xét thánh ý Chúa
có muốn chúng ta lên tiếng hay
không. Một linh hồn thinh lặng là một
linh hồn mạnh mẽ; không thù địch
nào có thể làm hại được họ, nếu họ
cứ kiên định trong thinh lặng. Linh
hồn thinh lặng có thể đạt đến mức độ
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ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai
táng Đức Giê-su ở đó”.
Chúa nói: “Nhưng này con, con vẫn
chưa về đến quê hương của con; vậy
con hãy ra đi và được mạnh sức nhờ
ân sủng Cha, hãy chiến đấu cho nước
Cha trong các linh hồn; hãy chiến
đấu như một người con của Vua Cả;
và hãy nhớ rằng tháng ngày lưu đầy
của con sẽ thấm thoát trôi nhanh,
nhưng đó cũng là khả năng để đạt
thành công trạng trên chốn thiên
đàng. Cha trông đợi từ nơi con rất
nhiều linh hồn sẽ tán dương Lòng
Thương Xót của Cha trong cõi đời
đời.” (Nhật Ký 1489)
Th. Faustina: “Mọi linh hồn Chúa đã
ủy thác cho con, lạy Chúa Giêsu, con
sẽ cố gắng trợ giúp họ bằng lời cầu
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Nơi
thứ
mười
bốn:
Táng xác Đức
Chúa Giêsu trong
hang đá.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy
và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì
Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà
chuộc tội cho thiên hạ.

kết hợp hết sức mật thiết với Thiên
Chúa”. (Nhật Ký 477)
Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, trước những lời
vu cáo đầy oán thù của đám đông,
Philatô đã kết án Chúa cách bất công.
Xin giúp chúng con sức mạnh để có
thể chấp nhận những xét đoán của
người đời vì lòng yêu mến Chúa. Xin
giúp chúng con đừng xét đoán người
khác bằng trái tim, đôi tai và con mắt
xác thịt, nhưng xin cho chúng con có
lòng nhân từ và khoan dung như lòng
xót thương của Chúa đối với chúng
con. Amen.

Trích Tin Mừng Thánh Gioan
19:40-42 (đứng): “Các ông lãnh thi
hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm
thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ
chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức
Giê-su bị đóng đinh có một thửa
vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ
còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy
là ngày áp lễ của người Do-thái, mà

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
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Hát (đứng): 2- Lòng con cảm mến
Thiên Chúa chí nhân. Lòng con vui
sướng dâng Chúa xác hồn. Tình con
yêu Cha tựa như ngàn hoa. Thắm
tươi muôn màu hồn con rực sáng.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 2- Lòng con cảm mến
Thiên Chúa chí nhân. Lòng con vui
sướng dâng Chúa xác hồn. Tình con
yêu Cha tựa như ngàn hoa. Thắm
tươi muôn màu hồn con rực sáng.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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nay, chưa từng nghe có người nào tín
thác vào Chúa mà bị thất vọng.”
(Nhật Ký 1730)

Nơi thứ hai:
Đức Chúa Giêsu vác
Thánh Giá.

Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, xin cho chúng
con biết tín thác vào Lòng Thương
Xót Chúa mỗi ngày trong đời sống
chúng con; và bất kỳ ở nơi đâu, xin
cho chúng con luôn mạnh dạn làm
chứng về Lòng Nhân Hậu và Tình
thương vô bờ của Chúa. Lạy Mẹ
Maria, như xác Chúa được phó ở
trong tay Mẹ, chúng con cũng xin
trao cuộc đời của chúng con trong
tay Mẹ, để xin Mẹ cùng đồng hành và
cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
Mẹ là nguồn an ủi, cậy trông đưa
thuyền đời của chúng con về tới bến
quê trời. Amen.

Xướng (quỳ): Chúng
con thờ lạy và ngợi
khen Chúa Kitô. Đáp:
Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà
chuộc tội cho thiên hạ.
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Trích Tin Mừng Thánh Gioan
19:1-6 (đứng): “Bấy giờ ông Phi-latô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh
đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai
làm vương miện, đặt lên đầu Người,
và khoác cho Người một áo choàng
đỏ. Họ đến gần và nói: "Kính chào
Vua dân Do-thái!", rồi vả vào mặt
Người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và
nói với người Do-thái: "Đây, ta dẫn
ông ấy ra ngoài cho các người, để
9

các người biết là ta không tìm thấy lý
do nào để kết tội ông ấy." Vậy, Đức
Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương
miện bằng gai, mình khoác áo
choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ:
"Đây là người!" Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ
liền kêu lên rằng: "Đóng đinh, đóng
đinh nó vào thập giá!”
Chúa nói: "Con của Cha, con đừng
sợ đau khổ; Cha ở với con. (Nhật Ký
151) Con càng đến chỗ yêu mến đau
khổ, tình yêu con dành cho Cha sẽ
càng tinh tuyền." (Nhật Ký 279)

quen biết Đức Giê-su cũng như
những phụ nữ đã theo Người từ Gali-lê; các bà đã chứng kiến những
việc ấy”.
Chúa nói: “Linh hồn qúy yêu nhất
đối với Cha là linh hồn tin tưởng
mãnh liệt vào lòng nhân lành của Cha
và hoàn toàn tín thác vào Cha. Cha
đổ đầy sự tín nhiệm của Cha trên họ
và ban cho tất cả những gì họ xin.”
(Nhật Ký 453)

Th. Faustine: "Lạy Chúa Giêsu của
con, con cảm tạ Chúa vì những thánh
giá nhỏ bé hằng ngày, vì sự chống
đối các khát vọng của con, vì những
gian khổ trong đời sống chung, vì

Th. Faustina: “Ôi Thiên Chúa, Ðấng
đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt
lành, chúng con chạy đến van xin
lòng thương xót Chúa. Mặc dù tội lỗi
chúng con to lớn và sự xúc phạm thì
quá nhiều, chúng con vẫn tín thác
vào tình thương xót Chúa, bởi vì
Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới

10
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Nơi thứ mười ba:
Tháo đanh Đức
Chúa Giêsu xuống
mà phó ở tay Đức
Mẹ.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa
Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh
Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

những cắt nghĩa sai lầm về ý hướng
của con, vì những xỉ nhục do bàn tay
người khác, vì cung cách khắt khe mà
con bị đối xử, vì bị ngờ vực oan uổng,
vì sức khoẻ yếu đuối và suy sụp, vì
việc bỏ mình, vì sự chết cho bản
thân, vì thiếu hiểu biết trong mọi sự,
vì tất cả những chương trình của con
đều bị đảo lộn." (Nhật Ký 343)

Trích Tin Mừng Thánh Luca
23:47-49 (đứng): “Thấy sự việc
xảy ra như thế, viên đại đội trưởng
cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng:
‘Người này đích thực là người công
chính!’ Toàn thể dân chúng đã kéo
đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự
việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.
Đứng đàng xa, có tất cả những người

Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, sinh ra trên đời
không ai tránh khỏi thập giá của sinh,
bệnh, lão, tử. Xin cho chúng con vui
vẻ đón nhận và vác thập giá hằng
ngày của chúng con kiên trung bước
theo Chúa. Xin giúp chúng con đừng
cố tình tạo ra thập giá, hoặc trở
thành thập giá đè nặng trên vai của
người khác; nhưng thay vào đó,
chúng con biết chung sức vác đỡ
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thập giá cho nhau, bằng sự cảm
thông, an ủi, giúp đỡ và cầu nguyện.
Amen.

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 3- Nguyện xin Cha
thương mau đến giúp con. Nguyện
xin Tình Cha ấp ủ tâm hồn. Đời con
bơ vơ cậy trông vào ai. Có Cha đỡ
đần tình yêu bừng cháy.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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Chúa, trong đau khổ chúng con sẽ rất
yếu đuối và rất dễ bỏ cuộc. Amen.

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 1- Lòng Cha từ bi
thương xót thiết tha. Lòng Cha bao la
yêu mến chan hoà. Tình Cha yêu con
vượt qua trời cao. Chiếu soi tâm hồn
đam mê tội lỗi.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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nhưng kéo lê phía sau và tỏ ra nhăn
nhó”.
Chúa nói: “Con có thấy những linh
hồn này không? Những ai chịu đau
khổ và khinh bỉ như Cha, họ sẽ nên
giống Cha trong vinh quang. Những
ai ít giống Cha trong đau khổ và
khinh bỉ cũng sẽ ít giống Cha trong
vinh quang.” (Nhật Ký 446)

Nơi thứ ba:
Đức Chúa Giêsu
ngã xuống đất lần
thứ nhất.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy và
ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa
đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc
tội cho thiên hạ.

Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu,
là Đấng Cứu Độ của chúng con. Xin
ấp ủ chúng con vào tận trong đáy
lòng của Chúa; xin lòng nhân từ của
Chúa bao bọc chúng con, để chúng
con có thể yêu mến vác Thánh Giá
theo Chúa, và được chung phần
trong Vinh Quang của Chúa. Xin Chúa
luôn ở cùng chúng con và ban thêm
sức mạnh cho chúng con, vì lạy

Trích sách Isaia 53:5-6 (đứng):
"Chính Người đã bị đâm vì chúng ta
phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta
lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để
chúng ta được bình an, đã phải mang
thương tích cho chúng ta được chữa
lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như
chiên cừu, lang thang mỗi người một
ngả. Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên
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đầu Người tội lỗi của tất cả chúng
ta."

(Mọi người quỳ tưởng nhớ sự chết
của Chúa Giêsu.)

Chúa nói: "Hỡi con của Cha, con hãy
biết rằng những lỗi phạm vô tình của
các linh hồn không ngăn trở tình yêu
Cha dành cho họ, và việc Cha kết hợp
với họ. Những xúc phạm cố tình, dù
nhỏ mọn nhất cũng gây ngăn trở cho
ơn thánh, và Cha không thể trào đổ
các ân huệ của Cha xuống cho những
linh hồn ấy." (Nhật Ký 1641)

Chúa nói: “Tất cả điều này là vì
phần rỗi các linh hồn. Hỡi con của
Cha, con hãy suy cho kỹ về những gì
con đang thực hiện cho phần rỗi của
họ.” (Nhật Ký 1184)

Th. Faustina: "Lạy Chúa Giêsu của
con, dù được những ơn thánh Chúa
ban, con vẫn nhìn thấy và cảm
nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của
con... Lạy Chúa Giêsu của con, con
quá nghiêng về sự dữ và điều này
buộc con phải thường xuyên tỉnh
thức. Nhưng con không nản lòng.
14

Th. Faustina: “Khi ấy, tôi thấy Chúa
Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá.
Khi Chúa bị treo lên một lúc, tôi thấy
một đám đông các linh hồn cũng chịu
đóng đinh như Người. Rồi tôi thấy
một đám đông thứ hai, thứ ba. Đám
đông thứ hai không chịu đóng đinh
vào thập giá [của mình], nhưng cầm
chặt thập giá trong tay. Đám đông
thứ ba không chịu đóng đinh, mà
cũng chẳng cầm thập giá trong tay,
51

Nơi thứ mười hai:
Đức Chúa Giêsu
sinh
thì
trên
Thánh Giá.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy
và ngợi khen Chúa
Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh
Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Trích Tin Mừng Thánh Gioan
19:33-35 (đứng): “Khi đến gần
Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ
không đánh giập ống chân Người.
Nhưng một người lính lấy giáo đâm
vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu
cùng nước chảy ra”.
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Con tin tưởng ơn Chúa còn dư dật
hơn nữa trong cảnh khốn nạn cùng
cực ấy." (Nhật Ký 606)
Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, xin gìn giữ mọi
tư tưởng, lời nói và hành động của
chúng con, đừng để chúng con cố
tình phản bội, không tin vào Chúa, dù
chỉ trong một việc nhỏ bé. Khi chúng
con yếu đuối, lỗi phạm và sa ngã, thì
xin Chúa nâng chúng con dậy, giơ tay
kéo chúng con ra khỏi vũng lầy tăm
tối, và đưa chúng con trở về với lòng
thương xót vô bờ của Chúa. Amen.

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
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Hát (đứng): 4- Ngàn năm Tình Cha
yêu con chẳng phai. Ngàn năm Cha
vẫn yêu mến con hoài. Dù bao chông
gai đời con khó nguy. Chính Cha dắt
dìu vươn lên trời mới.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 4- Ngàn năm Tình Cha
yêu con chẳng phai. Ngàn năm Cha
vẫn yêu mến con hoài. Dù bao chông
gai đời con khó nguy. Chính Cha dắt
dìu vươn lên trời mới.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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hoặc hữu ý đã làm chúng con đau
khổ. Nói theo loài người, đâu là điều
không thể được. Hơn mọi khi khác,
khi đó tôi cố gắng khám phá ra Chúa
Giêsu nơi người ấy, và cũng vì Chúa
Giêsu mà tôi làm mọi sự cho họ.”
(Nhật Ký 766)
Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
đầy Lòng Xót Thương, xin giúp chúng
con biết đóng đinh tính xác thịt của
chúng con vào Thánh Giá, để mỗi
ngày chúng con chết bớt đi những tội
lỗi, đam mê đang trói buộc và làm
ngăn cản ơn Chúa xuống trên chúng
con. Xin cho chúng con biết tháo
những đinh nhọn đang đóng vào đời
nhau của sự hận thù, ghen ghét, nói
xấu và kết án nhau. Amen.
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Nơi thứ bốn:
Đức Mẹ gặp Đức
Chúa Giêsu vác
Thánh Giá.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy
và ngợi khen Chúa
Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh
Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Trích Tin Mừng Thánh Luca 2:3435 (đứng): “Ông Si-mê-ôn 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,
17

một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn
bà”.
Chúa nói: "Hỡi con của Cha, con hãy
nghe đây, mặc dù mọi công cuộc do
thánh ý Cha đều phải vượt qua
những đau khổ lớn lao, nhưng con
hãy xem có việc nào phải chịu nhiều
gian truân hơn là công cuộc trực tiếp
của Cha, tức là công trình cứu độ
không? Con không nên quá lo lắng về
những chống đối. (Nhật Ký 1643)

"Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng
cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en!
Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây
giờ đi, chúng ta tin hắn liền! Hắn cậy
vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người
cứu hắn đi, nếu quả thật Người
thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là
Con Thiên Chúa!"
Chúa nói: “Hỡi học trò của Cha, con
hãy có một đức ái cao cả với những
người làm con đau khổ. Con hãy làm
lành với những người ghét con.”
(Nhật Ký 1628)

Th. Faustina: "Khi ấy, tôi nhìn thấy
Đức Mẹ Đồng Trinh, xinh đẹp vô
ngần. Mẹ xuống khỏi bàn thờ và đến
bàn quì của tôi, giữ tôi ở sát bên Mẹ
và nói: 'Mẹ là Hiền Mẫu của tất cả các
con. Linh hồn nào trung thành thực
thi thánh ý Thiên Chúa là linh hồn
đẹp lòng Mẹ nhất. Hãy can đảm.

Th. Faustina: “Lạy Chúa Giêsu của
con, Chúa biết cần phải có những nỗ
lực nào mới có thể sống chân thành,
thanh thản với những người mà bản
tính tự nhiên của chúng con lẩn
tránh, và với những người vô tình
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Nơi
thứ
một:
Quân dữ
đanh Đức
Giêsu.

mười
đóng
Chúa

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa
Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh
Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Trích Tin Mừng Thánh Luca
27:39-42 (đứng): “Kẻ qua người lại
đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa
nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và
nội trong ba ngày xây lại được, hãy
cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên
Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem
nào! Các thượng tế, kinh sư và kỳ
mục cũng chế giễu Người mà nói:
46

Đừng sợ hãi những trở ngại trước
mắt, nhưng hãy chiêm ngắm cuộc
khổ nạn của Con Mẹ, và trong cách
này con sẽ được chiến thắng. (Nhật
Ký 449)
Cộng đoàn (quỳ): Lạy Mẹ Maria từ
bi, khi trái tim Chúa bị lưỡi đòng đâm
thâu thì lúc ấy lòng Mẹ cũng bị xé
nát. Không ai yêu Chúa Giêsu hơn Mẹ
yêu Chúa, và không ai xót thương
Chúa hơn lòng xót thương của Mẹ.
Xin Mẹ ở bên chúng con luôn mãi,
như xưa Mẹ đứng bên Thánh Giá
Chúa, nhất là những lúc chúng con
đau khổ, bệnh tật, bị sóng gió cuộc
đời vùi dập, thì Mẹ ấp ủ chúng con
trong áo choàng của Mẹ, giúp chúng
con vững niềm cậy trông vào Chúa
cho đến trọn đời. Amen.
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(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 1- Lòng Cha từ bi
thương xót thiết tha. Lòng Cha bao la
yêu mến chan hoà. Tình Cha yêu con
vượt qua trời cao. Chiếu soi tâm hồn
đam mê tội lỗi.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 3- Nguyện xin Cha
thương mau đến giúp con. Nguyện
xin Tình Cha ấp ủ tâm hồn. Đời con
bơ vơ cậy trông vào ai. Có Cha đỡ
đần tình yêu bừng cháy.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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Lang”. “Tôi đã hiểu rõ những lời này.
Ở đây không còn chỗ cho hoài nghi.
Tôi phải nên giống Chúa Giêsu qua
đau khổ và khiêm nhường. (Nhật Ký
268)
Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
đầy Lòng Xót Thương, Ngài là Thiên
Chúa nhưng trái tim Ngài rất nhân
hậu và khiêm tốn. Xin cho trái tim
chúng con nên giống trái tim Chúa
hơn mỗi ngày. Xin cho chúng con biết
cởi bỏ những chiếc áo đã hoen ố vì
tội lỗi của chúng con, và tẩy rửa linh
hồn chúng con bằng máu và nước
tinh tuyền từ trái tim giàu lòng
thương xót của Chúa. Amen.

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
44

Nơi thứ năm:
Ông Simon vác
Thánh giá đỡ Đức
Chúa Giêsu.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy
và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì
Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà
chuộc tội cho thiên hạ.
Trích Tin Mừng Thánh Luca 23:26
(đứng): “Khi điệu Đức Giê-su đi, họ
bắt một người từ miền quê lên, tên là
Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá
lên vai cho ông vác theo sau Đức
Giê-su”.
Chúa nói: “Con hãy viết rằng ánh
nhìn của Cha ngày đêm luôn dõi theo
21

ngài (tức cha giải tội của chị
Faustina), và Cha cho phép những
gian nan này xảy đến là để tăng
thêm công phúc cho ngài mà thôi.
Cha ban thưởng không dựa vào
thành qủa, nhưng vào sự nhẫn nại và
khó khăn người ta phải chịu vì Cha.”
(Nhật Ký 86)
Th. Faustina: Ôi Chúa Giêsu của
con, Chúa không ban thưởng vì thực
hiện thành công công việc, nhưng vì
thiện chí và lao nhọc. Vì vậy, con
hoàn toàn an tâm cho dù mọi công
trình và nỗ lực của con đều bị cản trở
hoặc hoá ra như không. Nếu con làm
tất cả khả năng của con, thì phần còn
lại không phải là việc của con nữa.
(Nhật Ký 952)

22

Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia
chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn.
Đó là những điều lính tráng đã làm”.
Chúa nói: “Con hãy đi sâu vào tinh
thần nghèo khó của Cha, và sắp đặt
mọi sự sao cho những người nghèo
nhất cũng không có lý do để ganh tỵ
với con. Cha tìm được niềm vui không
phải từ những tòa nhà đồ sộ, và
những công trình kiến trúc nguy nga,
nhưng từ một tâm hồn thanh sạch và
khiêm nhường”. (Nhật ký 532)
Th. Faustina: “Chúa Giêsu thình lình
đứng trước mặt tôi, y phục bị tước
lột, toàn thân bê bết thương tích, đôi
mắt bị nước mắt và máu che khuất,
thánh nhan biến dạng và đầy những
đờm dãi. Lúc đó, Chúa phán với tôi:
Tân Nương phải nên giống Tân
43

Nơi thứ mười:
Quân dữ lột áo
Đức Chúa Giêsu.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy và
ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá
Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, chúng con tự
hỏi chính lòng mình, Simôn hôm nay
là ai? Thánh giá của Chúa hôm nay là
gì? Vâng, chính chúng con là Simôn
và thánh giá Chúa hôm nay là những
gánh nặng của anh chị em chúng
con. Vậy lạy Chúa Giêsu, xin giúp
chúng con biết làm nhẹ đi những
gánh nặng thập giá của anh chị em
chúng con qua việc tha thứ, làm hòa,
chia sẻ và giúp đỡ họ. Xin cho chúng
con cảm nhận được rằng khi chúng
con đỡ nâng người khác thì chính là
chúng con đang vác đỡ thánh giá cho
Chúa vậy. Amen.

Trích Tin Mừng Thánh Gioan
19:23-24 (đứng): “Đóng đinh Đức
Giê-su vào thập giá xong, lính tráng
lấy áo xống của Người chia làm bốn
phần, mỗi người một phần; họ lấy cả
chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài
này không có đường khâu, dệt liền từ
trên xuống dưới, vậy họ nói với nhau:
"Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai
được." Thế là ứng nghiệm lời Kinh

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
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Hát (đứng): 2- Lòng con cảm mến
Thiên Chúa chí nhân. Lòng con vui
sướng dâng Chúa xác hồn. Tình con
yêu Cha tựa như ngàn hoa. Thắm
tươi muôn màu hồn con rực sáng.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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sướng dâng Chúa xác hồn. Tình con
yêu Cha tựa như ngàn hoa. Thắm
tươi muôn màu hồn con rực sáng.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.
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Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
đầy Lòng Xót Thương, chúng con
dâng lên Chúa tội lỗi và những yếu
đuối xác thịt của chúng con. Xin Chúa
nhận chìm những bất hạnh, tội lỗi
của chúng con trong biển Lòng
Thương Xót vô biên của Chúa. Xin
Chúa giúp chúng con sức mạnh để có
thể chiến đấu với những cám dỗ, yếu
đuối và đam mê. Chúng con cám ơn
Chúa như người Cha nhân hậu luôn
tha thứ và trông chờ chúng con trở
về. Amen.

Nơi thứ sáu:
Bà Veronica trao
khăn cho Đức
Chúa Giêsu lau
mặt.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa
Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh
Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Hát (đứng): 2- Lòng con cảm mến
Thiên Chúa chí nhân. Lòng con vui

Trích sách Isaia 53:2-3 (đứng):
Người Tôi Trung đã lớn lên tựa chồi
cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ
trên đất khô cằn. Người chẳng còn
dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng
chúng ta ngắm nhìn, dung mạo
chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải
đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh
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(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.

tật. Người như kẻ ai thấy cũng che
mặt không nhìn, bị chúng ta khinh
khi, không đếm xỉa tới.
Chúa nói: “Con hãy biết rằng bất cứ
hành vi tốt lành nào con làm cho bất
cứ ai, Cha đều chấp nhận như thể
con làm cho chính Cha.” (Nhật Ký
1768)

tha thứ, vì Cha luôn luôn sẵn lòng
thứ tha cho con. Mỗi lần con nài xin
ơn tha thứ là con tán dương Lòng
Thương Xót của Cha.” (Nhật Ký
1488)

Th. Faustina: “Tôi đang học theo
Chúa Giêsu để trở nên thiện hảo vì
Người là chính sự thiện hảo, và để có
thể được gọi là con Cha trên trời.
(Nhật Ký 669) Tình yêu vĩ đại có thể
biến đổi những điều nhỏ mọn thành
những điều vĩ đại, và chỉ có tình yêu
mới đem lại giá trị cho các hành động
của chúng ta.” (Nhật Ký 303)

Th. Faustina: “Lạy Chúa Giêsu của
con, dù được những ơn thánh Chúa
ban, con vẫn nhìn thấy và cảm
nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của con.
Con bắt đầu ngày sống của con bằng
chiến đấu và kết thúc cũng bằng
chiến đấu. Ngay khi con vừa vượt
qua chướng ngại này, thì mười
chướng ngại khác lại xuất hiện thế
vào chỗ đó. Nhưng con không lo
lắng, bởi biết đây là thời gian chiến
đấu, chứ không phải an nhàn.” (Nhật
Ký 606)
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người bị đánh phạt. Người đã bị chôn
cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với
người giàu có, dù đã chẳng làm chi
tàn bạo và miệng không hề nói
chuyện điêu ngoa. ĐỨC CHÚA đã
muốn Người phải bị nghiền nát vì đau
khổ. Nếu Người hiến thân làm lễ vật
đền tội, Người sẽ được thấy kẻ nối
dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ
Người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ
thành tựu”.
Chúa nói: “Con hãy biết rằng ngăn
trở nguy hại nhất trên đường trọn
lành là tâm trạng chán nản và lo âu
thái quá. Những điều này tước mất
khả năng thực hành nhân đức của
con. Tất cả các chước cám dỗ nhất tề
hợp lại cũng không làm xao xuyến
bình an nội tâm của con, dù chỉ nhất
thời… Đừng nản lòng khi nài xin ơn
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Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, xin cho chúng
con có trái tim mềm chảy biết rung
cảm trước những khuôn mặt thương
tích của Chúa hôm nay: những khuôn
mặt của đói khát, tù đày, cô đơn,
bệnh tật và bị đàn áp… Xin Chúa cho
chúng con biết đưa ra những chiếc
khăn của sự yêu thương và tha thứ,
hầu có thể lau khô và băng bó những
khuôn mặt thương tích của nhau.
Amen.

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 3- Nguyện xin Cha
thương mau đến giúp con. Nguyện
xin Tình Cha ấp ủ tâm hồn. Đời con
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bơ vơ cậy trông vào ai. Có Cha đỡ
đần tình yêu bừng cháy.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.

Nơi thứ chín:
Đức Chúa Giêsu
ngã xuống đất lần
thứ ba.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy và
ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa
đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc
tội cho thiên hạ.
Trích sách Isaia 53:7-10 (đứng):
“Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục,
chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị
đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi
bị xén lông, Người chẳng hề mở
miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội,
rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai
nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ
khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân,
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vượt qua trời cao. Chiếu soi tâm hồn
đam mê tội lỗi.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.

Nơi thứ bảy:
Đức Chúa Giêsu
ngã xuống đất lần
thứ hai.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy và
ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá
Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Trích sách Isaia 53:4 (đứng): “Sự
thật, chính Người đã mang lấy những
bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu
những đau khổ của chúng ta; còn
chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị
phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải
nhục nhã ê chề”.
Chúa nói: “Nguyên nhân sa ngã của
con là vì con cậy dựa quá nhiều vào

36

29

bản thân và quá ít vào Cha. (Nhật Ký
1488) Con hãy biết rằng, tự sức con,
con không làm được gì. (Nhật Ký
639) Không có sự trợ giúp đặc biệt
của Cha, ngay cả việc lãnh nhận các
ân sủng của Cha con cũng không làm
được.” (Nhật Ký 738)
Th. Faustina: “Lạy Chúa Giêsu, xin
đừng bỏ mặc con lẻ loi trong đau
khổ. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu
đuối dường nào. Con là vũng sâu
khốn nạn, là hư vô đích thực. Vì thế,
nếu Chúa bỏ con một mình, con sẽ sa
ngã thì có lạ gì?” (Nhật Ký 1489)
Chúa Giêsu ơi, Chúa phải đứng bên
cạnh con luôn mãi như một người mẹ
bên cạnh đứa con yếu đuối và còn
phải hơn vậy nữa.” (Nhật Ký 264)
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con biết đấm ngực thống hối ăn năn
vì những tội lỗi đã xúc phạm tới
Chúa. Xin cho chúng con có lòng
nhân từ như Chúa, để cũng biết xót
thương và an ủi những người đang
đau khổ. Và khi gặp đau khổ, xin cho
chúng con biết đặt trọn niềm tín thác
và tin tưởng vào Chúa, vì Chúa là
thành lũy che chở chúng con. Có
Chúa, chúng con không sợ chi, chúng
con không lo lắng gì. Amen.

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.
Hát (đứng): 1- Lòng Cha từ bi
thương xót thiết tha. Lòng Cha bao la
yêu mến chan hoà. Tình Cha yêu con
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Chúa nói: “Ôi, đức tin của họ đẹp
lòng Cha biết bao. (Nhật Ký 1420)
Con hãy nói cho mọi chị em rằng,
Cha đòi họ phải sống trong tinh thần
đức tin.” (Nhật Ký 353)

Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, Chúa ngã
xuống đất lần thứ hai để chúng con
khiêm nhường nhìn ra sự yếu đuối
xác thịt của chính mình, và tỏ lòng
thương xót trước những sa ngã của
anh chị em chúng con. Chỉ có sức
mạnh và quyền năng của Chúa mới
giúp chúng con đứng dậy sau mỗi lần
sa ngã. Xin Chúa nhìn chúng con với
đôi mắt xót thương của Chúa, để
chúng con xé lòng chứ đừng xé áo
trở về với Chúa. Amen.

Th. Faustina: “Tôi tha thiết van nài
Chúa củng cố đức tin của tôi, để
trong cuộc sống buồn tẻ hằng ngày,
tôi sẽ không bị những cảm tình con
người hướng dẫn, nhưng là thần trí.
Ôi, vạn vật kéo ghì con người xuống
cõi đất! Nhưng đức tin sống động giữ
cho linh hồn vươn lên những tầng
cao, và đặt tính tự ái vào đúng chỗ
của nó; tức là chỗ rốt hết.” (Nhật Ký
210)

(Xướng): Vì cuộc tử nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. (Đáp): Xin Cha
thương xót chúng con và toàn thế
giới.

Cộng đoàn (quỳ): Lạy Chúa Giêsu
giàu lòng thương xót, xin cho chúng

Hát (đứng): 4- Ngàn năm Tình Cha
yêu con chẳng phai. Ngàn năm Cha
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vẫn yêu mến con hoài. Dù bao chông
gai đời con khó nguy. Chính Cha dắt
dìu vươn lên trời mới.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con.
Tình Ngài theo con cho hồn con vui
sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu
con. Tình Ngài theo con cho đời con
yên hàn.

Nơi thứ tám:
Đức Chúa Giêsu
đứng lại an ủi con
thành Giêrusalem.

Xướng
(quỳ):
Chúng con thờ lạy
và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì
Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà
chuộc tội cho thiên hạ.
Trích Tin Mừng Thánh Luca 23:
27-28 (đứng): “Dân chúng đi theo
Người đông lắm, trong số đó có
nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than
khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía
các bà mà nói: "Hỡi chị em thành
Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi
làm gì. Có khóc thì khóc cho phận
mình và cho con cháu mình”.
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