THÔNG ĐIỆP CỦA RẤT THÁNH ĐỨC MẸ BAN CHO CARLOS LOPEZ
Ngày 5 tháng Hai, 2003 tại nhà thờ St. Bruno, San Bruno, CA.
Các con thân mến, Ngợi khen Chúa Giêsu!
Cám ơn các con bé nhỏ của Mẹ đã nhận lời mời gọi đến đây để kết hiệp và cùng cầu nguyện với
Mẹ. Tối nay Mẹ đến đây với tư cách là Nữ Vương Hòa Bình! Mẹ đến để yêu cầu các con một lần
nữa hãy cầu nguyện cho hòa bình. Thế gian đang sống trong hỗn loạn hoàn toàn và hòa bình mỗi
ngày càng lâm nguy. Các con hãy kết hiệp với nhau mà cầu nguyện! Satan đang tỏ lộ cho thế
giới thấy bộ mặt gian ác của nó; các con hãy cầu nguyện để đánh bại nó. Hãy cầu nguyện và
đừng bao giờ ngưng cầu nguyện.
Mẹ đến để yêu cầu các con giúp Mẹ trong 33 ngày liền hãy kết hiệp với nhau như anh chị em
một nhà mà van nài Chúa Thương Xót và ban Hòa Bình cho thế gian. Mẹ muốn trong 33 ngày
các con hãy đọc : (1) Tràng Chuỗi thương xót, (2) Tràng Chuỗi Hòa Bình kính 7 sự thương khó
của Mẹ, và (3) Kinh Mân Côi suy gẫm Mầu Nhiệm 5 Sự Thương. (4) Đến cuối ngày các con hãy
dâng lên Mẹ một hy sinh hoặc hãm mình bất cứ loại nào liên hệ tới 5 giác quan của các con.
(Chú thích của người dịch: Năm giác quan gồm có 1. thính giác [tai] 2. thị giác [mắt] 3. khứu
giác [mũi] 4. vị giác [miệng lưỡi] và 5. xúc giác [tay]. Những hy sinh hãm mình nhỏ tỉ như nhịn
ăn, uống một món nào mình ưa thích, hút thuốc lá, uống cà phê, xem TiVi, nghe nhạc, v.v…) Mẹ
sẽ luôn luôn đi cùng các con mỗi ngày.
Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ! Hãy quyết tâm cầu nguyện để giúp đỡ Mẹ theo lời yêu cầu của Mẹ
tối nay. Mẹ sẽ nài xin và cầu nguyện cho mỗi một người trong các con để lời “xin vâng” của các
con giúp Mẹ là từ tận đáy lòng, bởi vì Mẹ cần sự giúp đỡ của các con, nếu không thì thế giới sẽ
phải chịu đựng một cuộc đại chiến. Hãy hết sức lắng nghe lời Mẹ kêu gọi và quyết tâm hành
động ngay vì lợi ích của chính bản thân các con và của cả loài người.
Chúa Giêsu muốn giúp các con và ban Lòng Thương Xót của Ngài xuống cho thế gian để hòa
bình có thể đến ngự trị trên mặt đất. Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.
Cám ơn các con đã chấp nhận thông điệp tối nay của Mẹ. Mẹ ban phước lành cho tất cả các linh
mục yêu qúi của Mẹ đã giúp Mẹ tối nay và Mẹ bảo bọc các con dưới tà áo từ mẫu của Mẹ. Xin
Bình An của Chúa Toàn Năng luôn ở với các con. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Điều quan trọng bậc nhất là trong khi suy gẫm bẩy Sự Thương Khó Đức Mẹ chúng ta chia sẻ bẩy
nỗi đau đớn lớn trong đời Đức Trinh Nữ Maria. Cách đọc: bắt đầu bằng kinh Tin Kính, lần lượt
xướng từng sự thương khó một rồi đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, và 1 kinh Sáng
Danh cho mỗi thương khó trong khi suy gẫm những nỗi đau đớn mà Mẹ phải gánh chịu cùng
với Con Chí Thánh của Mẹ, như vậy chúng ta hiệp nhất với Chúa Giêsu và Mẹ, dâng hết mọi
sự lên Thiên Chúa Cha để cho toàn thể nhân loại được cứu độ.
NGẮM BẨY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ
Ngắm Bẩy Sự Thương Khó Đức Mẹ, bẩy kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 7 kinh sáng Danh
chia ra làm 7 phần như sau:

Kinh Tin Kính
Thứ nhất thì ngắm: Khi ông Simêon ôm kính Đức Chúa Giêsu vào lòng / thì nói cùng Đức Mẹ
rằng: / “Con Bà sau này sẽ nên như dấu hiệu cho người đời chống báng,/ và một lưỡi gươm sẽ
đâm thâu trái tim Bà.”/ Nghe vậy thì Đức Mẹ trọn đời suy gẫm / và nhớ những lời này như dao
sắc hằng đâm thâu tâm hồn Đức Mẹ vậy./
Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh / xin Đức
Mẹ cho chúng con nhớ lại những sự đau đớn của Chúa Giêsu / và của Đức Mẹ thuở xưa / mà
thêm lòng kính mến Chúa khôn cùng. / Amen.
Lạy Cha…, Kính Mừng…, Sáng Danh….
Thứ hai thì ngắm: Khi thiên thần báo tin cho thánh Giuse rằng / vua Hêrôđê đang tìm giết Chúa
Giêsu / thì thánh cả lập tức đưa Hài Nhi cùng Mẹ Ngài tránh sang Ai cập. / Phần Đức Mẹ thương
con còn non nớt mới sanh / mà đã phải chịu cảnh sương gió hiểm nguy đường trường / thì lòng
Mẹ buồn rầu đau đớn như phải ngọn giáo đâm thâu qua trái tim vậy./ Khi ngắm sự ấy thì nguyện
1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh / hiệp cùng Đức Mẹ xin cho chúng con
biết vâng theo Thánh Ý Chúa / không bao giờ làm mất lòng và trái ý Chúa Giêsu nữa. / Amen.
Lạy Cha…, Kính Mừng…, Sáng Danh….
Thứ ba thì ngắm: Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi / thì cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse lên đền thờ
Giêrusalem / dâng lễ như luật định / Trên đường về, khi thấy lạc mất con sau một ngày đàng / thì
lòng Đức Mẹ xót xa lo sợ / chỉ mong cho mau sáng để trở lại đền thờ tìm con. / Lúc ấy trái tim
Mẹ đau đón như phải lưỡi dao bén nhọn đâm thâu / Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha,
1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh / xin Đức Mẹ gìn giữ chúng con đừng đi vào đường tội
lỗi mà mất ơn nghĩa với Chúa Giêsu. / Amen.
Lạy Cha…, Kính Mừng…, Sáng Danh….
Thứ bốn thì ngắm: Khi Đức Mẹ theo con vác Thánh Giá lên núi Canvariô / dọc đường té ngã
nhiều lần / và bị quân lính đánh đập tàn nhẫn dục đi cho chóng / thì Đức Mẹ khóc lóc thương con
khôn tả xiết / khác nào như dao bén đâm thâu qua trái tim Mẹ vậy. / Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1
kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh / cầu xin Đức Mẹ soi sáng cho chúng con
/ được biết vác Thánh Giá theo chân Chúa Giêsu / hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha / chứ
không theo ý riêng mình vậy. Amen
Lạy Cha…, Kính Mừng…, Sáng Danh….
Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy con bị treo trên Thánh Giá trong cơn hấp hối đau đớn
khôn cùng / bị thiên hạ nhạo cười / mà còn trối lại bẩy lời yêu thương sau chót / như kho tàng vô
giá để lại cho nhân loại / rồi gục đầu xuống mà trút hơi thở cuối cùng / thì lòng Đức Mẹ đau đớn
như phải dao sắc đâm thâu. / Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1
kinh Sáng Danh / xin Đức Mẹ cho chúng con ghi nhớ trong lòng / 7 lời đáng trọng như 7 kho báu
vô giá Cha để lại cho con đời đời. / Amen.
Lạy Cha…, Kính Mừng…, Sáng Danh….
Thứ sáu thì ngắm: Khi hai ông Giuse Arimathêa và Nicôđêmô / tháo xác Chúa Giêsu xuống
khỏi Thánh Giá / thì lòng Đức Mẹ xúc động vô cùng / bèn giơ hai tay lên đỡ lấy Con chí thánh
máu me khắp cả thân mình / mão gai còn đâm trên đầu máu vẫn rỉ ra / như nhạo báng Con Đức
Chúa Trời quyền năng tối thượng / Khi ấy lòng Đức Mẹ đau xót vô cùng / nước mắt đầm đìa

tuôn rơi / như dao sắc đâm thâu qua trái tim Mẹ vậy./ Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy
Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh / xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa / cho chúng con
được ăn năn lo buồn chê ghét mọi tội lỗi / vì chính tội lỗi đã đóng đanh Chúa Giêsu vậy. Amen.
Lạy Cha…, Kính Mừng…, Sáng Danh….
Thứ bẩy thì ngắm: Khi các ông Giuse và Nicôdêmô lấy khăn liệm xác Đức Chúa Giêsu / và mai
táng trong huyệt đá / rồi lấy tảng đá lớn che lấp cửa hang lại / thì lòng Đức Mẹ đau đớn vô cùng /
như dao sắc đâm thâu qua trái tim Mẹ vậy./ Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh
Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh, / xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được ăn năn lo buồn hết
mọi tội lỗi,/ vì tội lỗi đã làm cho chúng con mất ơn nghĩa cùng Chúa, / cùng xin Đức Mẹ in
những dấu đanh Chúa vào lòng chúng con / để chúng con trọn đời nhớ ơn Chúa Giêsu. Amen.
Lạy Cha…, Kính Mừng…, Sáng Danh….
KẾT
Chúng con đội ơn Đức Chúa Giêsu / xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con / đúng như lời
thánh Simêon đã nói với Đức Mẹ nơi đền thánh / mà Đức Mẹ ghi nhớ và thường xuyên suy gẫm
trong lòng / Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bẩy sự thương khó Đức Mẹ / và xin Đức Mẹ hằng
cứu giúp chúng con khỏi sa ngã phạm tội / để khỏi làm mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng mất lòng
Đức Mẹ, / nhất là đến giờ lâm chung / xin cho chúng con được lãnh nhận các bí tích sau hết /
khỏi phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp / Chúng con cũng xin Đức Mẹ cứu giúp chúng con thoát
khỏi những hiểm nghèo phần xác / Chúng con hết lòng cậy trông rất thánh Đức Mẹ / là Quan
Thày/ là Đấng Bầu Chữa,/ và là Sao Mai dẫn đàng an toàn cho chúng con vượt biển thế gian / để
ngày sau chúng con hết thảy được hợp nhất cùng Trái Tim Mẹ / hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi
trên nơi vĩnh phúc đời đời chẳng cùng. / Amen.
Sau hết nguyện ba lần như sau:
Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần),
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (2 lần),
Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần),
Chú ý: Chúng ta cũng nhớ cuối ngày, dâng lên Đức Mẹ một hy sinh, hãm mình, có liên hệ
đến năm giác quan của chúng ta (đó là mắt , mũi, miệng lưỡi, tai, tay )
CHÚ THÍCH: Theo các tài liệu Mỹ thì sau khi ngắm đọc : 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng.
(không đọc Sáng Danh) Vậy tùy ý người đọc.
CHUỖI KINH THƯƠNG XÓT
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen
Lạy Cha … Kính Mừng … Kinh Tin Kính …
Trên các hạt lớn thì đọc:
Xướng: Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Chúa
Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, Chúa chúng con,

Thưa: Để đền vì tội lỗi chúng con và cả thế gian.
Trên mười hạt nhỏ thì đọc:
Xướng: Cậy vì sự thương khó đau khổ của Chúa Giêsu,
Thưa: Xin thương xót chúng con và cả thế gian.
Sau khi đọc hết chục thứ năm thì đọc 3 lần lời nguyện sau đây:
Xướng: Lạy Thiên Chúa chí Thánh, lạy Thiên Chúa Toàn Năng Chí Thánh, lạy Thiên Chúa
Hằng Hữu Cực Thánh,
Thưa: Xin thương xót chúng con và cả thế gian.
Đọc tiếp 3 lần: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Ngài (3 lần)
Và: Thánh nữ Faustina, cầu cho chúng con.
Sau đó đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Dang cầu nguyện cho ĐGH
RồI kết thúc bằng KINH HẰNG HỮU (của thánh nữ Gertrude cả):
Lạy Cha hằng hữu / con xin dâng lên Cha bửu huyết của Chúa Giêsu / Con chí thánh của Cha /
hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu / để chỉ cho các
linh hồn nơi chốn luyện hình / cho các tội nhân ở khắp nơi trong Giáo Hội phổ quát / nơi quê
hương con / và trong chính gia đình con / Amen.
(Chúa hứa với thánh nữ Gertrude là mỗi lần đọc kinh này sẽ giải thoát được một ngàn linh
hồn khỏi luyện ngục)
Nếu đọc 9 ngày liền trong tuần cửu nhật thì theo các ý chỉ do Chúa Giêsu đã dạy cho thánh
Nữ Faustina như sau:
Ngày thứ 1: Cầu cho toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người có tội
Ngày thứ 2. Cầu cho các linh mục, tu sĩ
Ngày thứ 3. Cầu cho các linh hồn nhiệt thành và trung kiên
Ngày thứ 4. Cầu cho những người không biết Chúa
Ngày thứ 5. Cầu cho những người rối đạo và những ai rời bỏ Hội Thánh Chúa
Ngày thứ 6: Cầu cho các linh hồn hiền lành, khiêm nhu, và các trẻ thơ
Ngày thứ 7: Cầu cho những linh hồn nào sùng kính và tôn vinh Lòng Từ Bi của Chúa
Ngày thứ 8. Cầu cho các linh hồn trong luyện ngục
Ngày thứ 9. Cầu cho các linh hồn nguội lạnh.
Chú thích: Chữ “Thế Gian” bao gồm không gian và tất cả tạo vật, ở mọi hoàn cảnh.
Chữ “Thế giới” hàm chứa yếu tố “chính trị” (biên giớI giữa các quốc gia) và có vẻ chỉ dành cho
người dương thế ngụ trong các biên giới, không gồm các linh hồn nơi luyện ngục, các loài động
vật, thực vật, và cả môi sinh nữa. Ngoài ra, trong tiếng Việt, âm điệu BẰNG, TRẮC cũng là một
yếu tố quan trọng. Chữ cuối trong một câu có vần BẰNG dễ đọc hơn âm có vần TRẮC. Đây chỉ
là ý kiến cá nhân, xin qúy vị lượng thứ và tùy nghi lựa chọn. Xin Chúa chúc lành!
HỘI THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ
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