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Khi chịu chết trên Thánh Giá để cứu rỗi loài người thì 
Chúa GiêSu đã xin Ðức Mẹ làm Mẹ Ðỡ Ðầu Loài Người.  
Mẹ nhận lời cho nên Mẹ hằng lưu tâm đến phần rỗi của 
chúng ta. Khi hiện ra tại Lộ Ðức với chị Bernadette, thì Mẹ 
nhắc nhở chúng ta phải chừa tội và cầu nguyện cho mình 
và cho kẻ có tội để được Ơn Cứu. Thấy chúng ta sao lãng 
việc chừa tội cho nên Ðức Mẹ lại hiện ra tại Fatima với ba 
em Lucia, Jacinta & Francisco. Ngày 13 Th 7, 1917 Mẹ 
cho ba em thấy Hỏa Ngục. Thật khủng khiếp vì người 
người lũ lượt rơi vào đó đông lắm. Rồi Mẹ căn dặn ta phải 
luôn đọc kinh Fatima sau  đây không chỉ cầu cho mình 
mà phải cầu cho nhau rằng :  
 
“Lạy Chúa GieSu! Xin tha tội cho chúng con,  
Xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa Ngục,  
Xin đưa các linh hồn lên Thiên Ðàng -  
nhất là những linh hồn  
cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn.”  
 
Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức 11 Th. Hai chúng ta mừng cũng 
được  gọi là Ngày Ðức Mẹ Chữa Lành Bệnh Nhân 
Toàn Thế Giới do thánh Gioan PhaoLo thiết lập năm 
1992.  Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp những kẻ yếu đuối khổ 
đau tinh thần cũng như thân xác chậy đến với Mẹ. Ðức 
Mẹ luôn cầu bầu xin Chúa chữa lành họ tại mọi nơi nhất 
là tại Lộ Ðức và những địa điểm Ban Ơn khác trên thế 
giới. Chúng ta cùng nguyện cho nhau như sau (như trong 
Kinh Fatima, xin quảng đại đổi chữ 'CON'  số ít sang chữ 
"
 
CHÚNG CON" số nhiều)  

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ.  
Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào 
chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà 
Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.  
Nhân vì sự ấy, chúng con hết lòng trông cậy than 
van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là 
Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức 

Mẹ đoái đến chúng con  là kẻ tội lỗi.  
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời chúng con kêu xin, một dủ lòng thương và 
nhậm lời chúng con cùng. Amen.  

Sau đây là bài hát đơn sơ  KINH HÃY NHỚ dựa theo nhạc của Giáo Hội (bài Salve Mater Misericordiae) 
để chúng ta cùng dâng lên Mẹ. 



 
 


