Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi
Để Dánh Bại Dự Luật số 1
Hiệp hội Công giáo Bảo vệ và Hỗ trợ Phụ Nữ, Trẻ Em và Gia Đình
1.Lời cầu hằng ngày trong tuần cửu nhật:
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
Kính lạy Mẹ Maria yêu dấu nhất của chúng con,
Trước nhan Mẹ đây, chúng con là con cái của Mẹ, khiêm nhường quì trước nhan Mẹ khẩn cầu.
Từ Nơi Mẹ, Đấng Nguồn Mạch Sự Sống đã gánh lấy bản tính loài người,
hy sinh mạng sống cứu chuộc chúng con để chúng con được ơn cứu rỗi,
ban cho chúng con ơn phúc được tham dự vào sự sống đời đời qua ơn Chúa Thánh Thần.
Cùng với Mẹ, chúng con quí trọng mỗi một mạng sống của con người
đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa,
và chúng con đau buồn bởi vì những hành động
hoặc guồng máy xã hội đang phá hủy phẩm giá đó.
Chúng con đến trước nhan Mẹ hôm nay, được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần
và hợp nhất như một gia đình trong Con của Mẹ,
xin dâng lên tuần Cửu Nhật này như là bó hoa linh thiêng,
với lòng tin tưởng vào quyền năng bào chữa của Mẹ trước nhan thánh Thiên Chúa Toàn Năng và là
Cha của chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa nhậm lời
và ban cho chúng con điều chúng con tha thiết cầu xin,
là xin Chúa đánh động trái tim của những cử tri trong tiểu bang của chúng con,
để họ từ chối và đánh bại dự luật số 1,
và xin cho chúng con được dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,
xây dựng lại và làm vững mạnh văn hoá sự sống trong trái tim
và tâm trí của tất cả những ngừoi chúng con gặp gỡ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
2.Đề Tài Suy Niệm Mỗi Ngày Theo Hội Đồng Giám Mục Miền: CAcatholic.org/Prop1
3.Kết thúc bằng đọc một chục kinh kính mừng (sếp theo lịch)
Năm nay, những cử tri (người đi bỏ phiếu bầu cử) của tiểu bang California sẽ quyết định có nên phê
chuẩn dự luật số 1, một điều khoản sửa đổi hiến pháp sắp đặt quyền phá thai vĩnh viễn không giới
hạn từ tiền thuế người dân, bất kể lý do phá thai gì, ngay cả bao gồm luôn những người phụ nữ đến từ
các tiểu bang khác, và được phá thai cho tới những giây phút trước lúc sanh.
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9/29 - Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gap-ri-en, và Ra-pha-en
·
Chủ đề: Đừng Sợ (Luca 1:30)
·
Lần hạt chục kinh Mân Côi: Ngắm thứ 1 mùa Vui - thiên thần Truyền Tin cho Đức Bà chịu thai
9/30 - Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ
·
Chủ đề: Phẩm giá của mạng sống con ngừoi được mạc khải trong mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng
chúng ta
·
Lần hạt chục kinh Mân Côi: Ngắm thứ 3 mùa Vui - Chúa Giêsu sinh trong hang đá
10/1 - Kính thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tến sĩ hội thánh
·
Chủ đề: chúng ta khiêm nhường cung hiến toàn bộ hồn xác lên Chúa
·
Lần hạt chục kinh Mân Côi: Ngắm thứ 4 mùa Vui - Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh
10/2 - Chủ Nhật Cầu Cho Việc Tôn Trọng Sự Sống
·
Chủ Đề: Đức Tin sẽ Biến Đổi Mọi Thứ
·
Lần hạt chục kinh Mân Côi: ngắm thứ hai sự sáng - Chúa Giêsu dự tiệc cứoi Cana
10/3 - Thánh Theodore Guerin
·
Chủ đề: Chương trình quan phòng của Thiên Chúa đang mở ra giữa chúng ta, và mỗi ngừoi chúng
ta đều có vai trò
·
Lần hạt chục kinh Mân Côi: ngắm thứ ba Sự Sáng - Đức Chúa Giêsu Rao Giảng Nước Trời và Kêu
Gọi Sám Hối
10/4 - Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si , lễ nhớ
·
Chủ đề: sự Tôn Sùng Bí Tích Thánh Thể dẫn tới sự quan tâm tất cả mọi thứ và hành động xã hội
·
Lần hạt chục kinh Mân Côi: ngắm thứ năm Sự Sáng - Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
10/5 - Thánh Maria Faustina Kowalska, Trinh nữ.
·
Chủ đề: thành tâm đón nhận những đau khổ cho những điều tốt hơn, tin tưởng vào lòng thương
xót Chúa
·
Lần hạt chục kinh Mân Côi: ngắm thứi nhất mùa Thương - Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu
10/6 - Chân phước Marie Rose Durocher
·Chủ đề: Tôn Sùng và Yêu Mến Đấng Cứu Thế chịu đóng đanh, chính nhờ Ngài mọi sự được làm mới.
·Lần hạt chục kinh Mân Côi: ngắm thứ năm mùa Thương - Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá
10/7 - Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ
·Chủ đề: Tin Tưởng và Kiên Trì cầu nguyện làm cái không thể được thành có thể được
·Lần hạt Mân Côi: Nguyên chuỗi năm sự Mừng
Năm nay, các cử tri của tiểu bang California sẽ quyết định việc phê chuẩn dự luật 1, một sự bổ sung
hợp hiến cực đoan sẽ dẫn đến sự hợp thức hoá quyền phá thai không giới hạn bằng tiền thuế người
dân, cho bất cứ lý do nào, ngay cả cho những phụ nữ từ các tiểu bang khác, và cho đến ngay sát giờ
sanh!
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