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1- Con xin hiến dâng cuộc sống khổ     hèn.   Xin  gieo nắng mai chan hoà   đời          con 
2- Con xin hiến dâng thân xác  tâm      hồn  Xin muôn ánh  sao   tô   điểm đời          con 
3- Con xin hiến dâng ruộng rẫy nương màu  Cho con biết   yêu cuộc  đời   cần           lao 
4- Con xin hiến dâng thế giới   điêu      tàn            Cho cơn chiến tranh không còn tràn        lan 
5- Xin cho chúng con hạnh phúc lâu     bền            Qua bao nắng mưa không nhạt lòng       son 

      

 

 
1- Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu       hiền            Đốt  cháy Lửa  hồng   soi   sáng  trí        con 
2- Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu       hiền                    Giãi  ánhTrăng  vàng  dìu  bước dẫn       con  
3- Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu       hiền                    Đổ   thác   hy  vọng   hồn  con  vút        cao  
4- Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu       hiền            Hiệp nhất muôn người trong Chúa mến   yêu 
5- Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu       hiền            Cho  thắm cau trầu hiệp nhất chúng       con 

      

     

 
1- Con xin hiến dâng đau đớn ưu     phiền  Xin thêm đức  tin  an  ủi    đời          con 

2- Con xin hiến dâng mây sớm sương chiều  Cho con lắng nghe tiếng vọng thời    gian 

3- Con xin hiến dâng sông biển non   ngàn  Phong ba khó nguy con không từ      nan 

4- Con xin hiến dâng đất nước  cơ     hàn  Cho dân nước Nam không còn lầm    than 

5- Xin luôn giữ tuân lời  Chúa  dạy    truyền  Yêu thương sẻ chia  cho   đời  lầm    than 
        

 

 
1- Con  tha  thiết xin Trinh-Mẫu dịu    hiền  Thêm tình yêu Chúa thánh hoá   đời  con   
2- Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu      hiền    Mưa tràn ơn   phúc  tưới  mát     đời  con 
3-  Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu      hiền  Trên đường thập giá,   Mẹ  dắt   dìu  con  
4- Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu      hiền    Muôn người theo Chúa vui sống bình yên   
5-  Con tha thiết xin Trinh-Mẫu dịu      hiền    Cho    vườn hoa   trái thơm ngát đời  con                                        

      

    

 
            ĐK:       Hồn  con  dâng    lên   chơi       vơi,   Tìm  đến  nép  bên  Mẹ   hiền   Hồn  con  bay  lên cung  

       

   

  
           Thiên. Khao khát uống say tình     mến.  Đường con đang đi xa     xôi,   Gai góc đắng cay trăm  

      

 

 
                      chiều.   Này  con  dâng lên  Ba      Ngôi.        Nguyện   sống   trọn   đời  Tin           Yêu  


