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CHẦU THÁNH THỂ 
Tháng Các Đẳng Linh Hồn 

Chầu ng   18–11–2017 

 
"CHÚNG TA CHỈ CHUỐC LẤY THẤT BẠI NẾU CHÚNG TA XA RỜI THÁNH THỂ" 

                                                                                                                                                                                                           Thánh Eymard 
 

"Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống 
lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”  

                                                                                                                                      Gioan 6:54-55 

 

Giáo Hội có ba th nh phần: 
 

1. Giáo hội Lữ Hành (tại thế): là thành phần chủ chốt, vì là thành phần ở giữa, 
thành phần còn cả hồn và xác, là thành phần có cơ hội lập công, một mặt luôn 
hướng về Trời. 
 
2. Giáo hội Khải Hoàn (chiến thắng): là các Thánh, là thành phần ưu tuyển của 
giáo hội, giáo hội lữ hành luôn hướng tới các Ngài vì các Ngài là gương sáng, 
dẫn dắt cho giáo hội trần thế, vì xưa kia các Ngài là những thành phần như 
chúng ta. 
 
3. Giáo hội Thanh Luyện (khổ đau): là thành phần đang chịu thanh luyện, vì lửa 
thanh luyện cũng chính là lửa tình yêu. 

 
Tuy ba thành phần, nhưng một nhiệm thể duy nhất, đó là Đức Kitô chịu tử nạn và phục sinh. 
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c.Diệp: ( in   i  u ). Tháng Mười Một được giáo hội dành riêng để kêu gọi chúng ta cầu 
nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, và cũng là dịp tốt để chúng ta thể hiện 
đức bác ái Kitô giáo với những người đã qua đời, trong tình liên kết với Các 
Thánh Thông Công, và cũng trong tháng Các Đẳng Linh Hồn này, chúng ta cũng 
có cơ hội tưởng nhớ, và đặc biệt thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ đã qua đời.  Đây là giới răn Chúa dạy và cũng là bổn phận phải thảo hiếu với 
cha mẹ còn sống và đã qua đời. Tuy trong một bầu khí u sầu và thương nhớ, 
nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, trong tháng này có biết bao nhiêu linh hồn được 
thanh luyện, và được hợp cùng các Thánh hưởng hạnh phúc thật trên Thiên 
Đàng, diện kiến tôn nhan và ca tụng Thiên Chúa. 
 
c.Trang: Nhân danh Cha va  Con va  Tha nh Tha n. Amen. 
  
 Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần...Amen 
 Kinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn.... Amen.  
 Kinh Tin: Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời... Amen. 
 Kinh Cậy: Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng... Amen. 
 Kinh Mến: Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết... Amen. 
 
c.Trang: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên 
Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tin Chúa đang ngự thật trong 
tấm bánh nhỏ bé của Bí tích Tình Yêu này. Chúng con chúc tụng và ngợi khen 
tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Nơi đây, chúng con biết rằng 
Thiên Chúa đang chờ đợi chúng con như người Cha nhân lành chờ đợi người 
con hoang đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, hay 
cho dù thế gian không chấp nhận chúng con nhưng Chúa luôn mở rộng cánh 
tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con và nói với chúng con : “Chúa Cha đã yêu  ến 
Thầy thế nào, Thầy cũng yêu  ến các con như vậy”. 
 

c.Hồng:  e o da i Tha nh le  ba ng giơ  cha u Tha nh The  la  đa  c su ng cu a Tha nh 
 ymard, kho ng ch   như giơ  suy nie  m ca  nha n, nhưng như lơ i ca u nguye  n nha n 
danh va  hơ p vơ i Gia o Ho  i.  
Chiều ho m nay, chu ng con qui tu  nơi đa y, ra t a m tha m, la  ng le  va  muốn theo 
bươ c cha Tha nh  ymard, Nga i muo n chu ng con cha m ngo n Lửa tư  nguo n la  
ch  nh Chu a lan ra ta i  tta a, đa  c bie  t gia o xứ Đư c Me  La  ang của chu ng con.  
 in Chu a ban Tha nh Tha n Chu a hươ ng da n chu ng con trong giơ  cha u na y. 
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Nghe: Xin Ngài Mau Đến. 

c.Hồng:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, cùng với các Thánh nam nữ trên trời, 
chúng con thờ lạy, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban 
cho chúng con những mẫu gương tuyệt vời nơi đời sống của các Thánh. Các Thánh 
đã về đến quê trời theo tám nẻo đường phúc thật, các Thánh đang hưởng hạnh 
phúc của những người đã sống trọn vẹn Tin Mừng Tình Yêu Chúa dạy.  in cho 
chúng con biết đi theo bước chân các Thánh trên lối đi của những người được 
Chúa chúc phúc. 

c.Diệp:   Tháng Mười Một, chúng ta cùng nhau nhớ lại tâm sự của Thánh Faustina: 
“Tôi bị thiêu đốt trong lòng bằng lửa yêu mến Chúa và muốn cứu các linh hồn mà 
tôi cảm thấy mình bị thiêu đốt. Tôi sẽ chiến đấu với ma quỷ bằng vũ khí Lòng Chúa 
Thương  ót. Tôi khao khát cháy bỏng là cứu các linh hồn. Tôi đi xuyên qua sức 
mạnh và hơi thở của thế giới và mạo hiểm đến nỗi các biên giới và các vùng đất 
hoang vu nhất để cứu các linh hồn. Tôi làm điều này bằng cách cầu nguyện và hy 
sinh”. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, vì cuộc khổ nạn đau thương và 
máu của Đức  itô, xin thương tha thứ và cho các linh hồn sớm về hưởng phúc 
trường sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu 
độ chúng con. 

 

Thinh l ng 2 phút với bốn tâm tình: Tôn Thờ, Cảm Tạ, Thống Hối và Cầu Xin. 

 

Hát: Thánh Tâm Giêsu Vua: hát câu 1 và ĐK,  hát câu 2, 3 và ĐK. 
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c.Hồng: (xin mời ngồi) ngư i đọc đứng. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không 
làm gì được các ngài. Đối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như 
các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. 
Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an.  à trước mặt người đời, dầu các 
ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một 
giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách 
các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. 

 hi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và 
chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các dân tộc, sẽ 
thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các 
ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong 
tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. 

 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa g t mai sau khấp khởi mừng (Tv125) 

 

Bè 1.  hi Chúa dẫn tù nhân  i-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang 
vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. 

 

Bè 2. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: " iệc Chúa làm cho họ, vĩ đại 
hay !"  iệc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 

 

Bè 1. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn 
miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. 

 

Bè 2. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, 
vai nặng gánh lúa vàng. 
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c.Trang: ( in   i đứng) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

 hi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người 
đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường 
của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm 
chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, 
thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì.  ì trong giờ ấy sẽ cho các 
con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh 
Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái 
sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.  ì danh Thầy, các con sẽ bị 
mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. 

c.Hồng: (xin m i ngồi) 

 
Thinh l ng 3 phút với bốn tâm tình: Tôn Thờ, Cảm Tạ, Thống Hối và Cầu Xin. 

 

c.Hồng:   Tình yêu Thiên Chúa: Các thánh Tử Đạo  iệt Nam có lòng tin mạnh 
mẽ. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, nhưng 
diễn tả trong thái độ chan chứa yêu thương. Đã nhận biết Chúa, các ngài yêu 
mến Chúa tha thiết. Đã cảm nhận được tình yêu của Chúa, các ngài mong muốn 
được đáp đền tình yêu đó. Tình yêu của các ngài là tình yêu hy sinh. Nên các 
ngài đã từ bỏ tất cả: cuộc sống yên ổn, danh vọng, tiền tài, kể cả mạng sống vì 
Chúa. Thánh Hồ đình Hy sẵn sàng chịu mất chức trong triều đình. Thánh Tôma 
Thiện vui lòng dâng hiến tuổi xuân xanh với những lời hứa hẹn chức quyền của 
vua quan. Thánh nữ Anê Lê thị Thành mạnh dạn từ bỏ gia đình êm ấm với 
những người con ngoan ngoãn dễ thương. Tất cả vì tình yêu Chúa. 

c.Diệp:  Tình  êu cuộc sống: Các ngài là những người yêu mến cuộc sống.  hông 
phải một cuộc sống tầm thường nhưng là cuộc sống với tất cả những chiều kích 
cao đẹp của nó. Cuộc sống với những giá trị thiêng liêng như lý tưởng, như tình 
yêu, lòng trung tín. Một cuộc sống không nô lệ cho vật chất. Một cuộc sống 
trung thực không giả dối. Một cuộc sống không bị đóng khung trong thế giới 
hữu hạn mau tàn nhưng mở ra đến vĩnh cửu. Một cuộc sống không hạ con 
người xuống nhưng nâng con người lên ngang với các thần thánh. Thật sự yêu 
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mến cuộc sống nên các ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm chứng, để bảo 
vệ và xây dựng. 

c.Hồng:   Tình  êu nhân loại: Cái chết của các ngài minh chứng một tình yêu vô 
biên đối với nhân loại. Các ngài không chỉ yêu mến Chúa mà còn yêu mến gia 
đình. Hãy nhìn cảnh thánh Lê văn Phụng hoặc thánh nữ Lê thị Thành an ủi con 
cháu trước khi ra pháp trường. Tình yêu thương của các ngài lan cả tới lính gác, 
cai tù và lý hình. Thánh Lê văn Phụng chữa bệnh cho người cai tù của mình. Tất 
cả các thánh vui vẻ ra đi chịu chết.  hông có ai tỏ lòng oán hận, và nhất là 
không có vị nào thù ghét các lý hình. 

Động lực hướng dẫn cuộc đời các ngài là tình yêu. Cái chết của các ngài làm 
chứng cho tình yêu. Đó chính là điều mà ta có thể bắt chước các ngài. Trong 
hoàn cảnh hiện nay, ta không có hy vọng được phúc tử đạo, nhưng ta vẫn có thể 
noi gương các thánh  iệt Nam làm chứng cho đạo Chúa. Nếu ta không được 
chết cho tình yêu, ta vẫn có thể sống cho tình yêu. Có lẽ ngày nay Chúa cũng 
không mong ta chết vì đạo mà mong ta hãy sống vì đạo. 

  
Nghe: Mỗi Ngày Đời Con.  

c.Trang: (xướng) Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu 
Đáp chung: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể (câu nào cũng vậy) 

Chúa Giêsu Thánh Thể  là Con Thiên Chúa hằng sống. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa. 
Chúa Giêsu Thánh Thể  là Bánh Trường Sinh từ trời. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương  ót. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn. 
Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng. 
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Xin đọc chung:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết sống bí tích Thánh 
Thể để con được kết hiệp với Chúa và càng ngày càng nên giống Chúa hơn. A en. 

 
Thinh l ng 3 phút với bốn tâm tình: Tôn Thờ, Cảm Tạ, Thống Hối và Cầu Xin. 
 
Nghe: Mỗi Ngày Đời Con. 
 
Anthony:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa đã dùng 
cái chết tự hiến mà đem lại cho chúng con ơn tha tội, xin cho chúng con là 
những tội nhân biết siêng năng tìm đến ơn tha thứ của Chúa. 
 
Cindy: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa, vì với ơn tha tội, 
Chúa đã ban sự sống của Chúa cho chúng con nơi Bí tích nhiệm mầu này, xin 
cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể. 
 
Anthony:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các 
linh hồn, để họ được hưởng phúc với Các Thánh của Ngài đến muôn đời, vì Ngài 
xót thương. 
 
Cindy:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, 
và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn, để họ được hưởng phúc 
với Các Thánh của Ngài đến muôn đời, vì Ngài xót thương. 

 

Hát: Giêsu Ở Cùng Con: hát câu 1,2,3 & 4 rồi trở lại Đ . 
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c.Diệp: (Xin m i  u ). 
 
Xin đọc chung: Lạy Thie n Chu a la  Chu a Te  trơ i đa t, la  Cha cu a chu ng con, đa  ban 
Con Mo  t đe  cư u chuo  c chu ng con, chu ng con ta  ơn Chu a ve  a n hue   na y. La  mo  t 
thu  ta o chu ng con ca m nha  n Thie n Chu a la  tuye  t đo i, va  sa u xa hươ ng ve  Thie n 
Chu a. Chu ng con co n bie t m  nh đa  đươ c chuo  c la i cho Thie n Chu a va  luo n thao 
thư c đe  trơ  ve  nguo n co  i cu a m  nh  Lạy Chu a, Chu a đa  dư ng ne n con hươ ng ve  
Chu a, va  con luo n kha c khoa i cho đe n khi đươ c ngh   an trong Chu a». 
 
Hát: Cầu cho Giáo Hội và Đức  iáo Hoàng: 
 
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là 
đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.  
 
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh 
lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, 
đừng trao người cho ác tâm quân thù. 
 
c.Trang:  ời nguyện cầu cho Đức  iáo Hoàng: 
 
Lạy Chúa là Mục Tử luôn giữ gìn đoàn chiên, Chúa đã chọn Đức Thánh Cha 
Phanxicô để người kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô, lãnh đạo Hội Thánh 
trên trần gian này.  in giúp người trong sứ mạng nâng đỡ anh em, để người xây 
dựng tình thương, kiến tạo hòa bình, tăng cường hiệp nhất. Nhờ đó, người sẽ 
tìm được nơi Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức 
Kitô Chúa chúng con. Amen. 
 
Hát : Đây Nhiệm T ch: 
 
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích 
ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, 
nếu giác quan không cảm thấy gì. 
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng 
vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa 
Thánh Linh nhân hậu.  húc tán dương cảm tạ suốt đời Amen. 
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c.Hồng: Chúng ta hãy cầu nguyện. 

Lạy Chu a Gie su, Chu a đa  tro i la i cho chu ng con b   t  ch M  nh va  Ma u Tha nh Chu a, 
đe  chu ng con đơ i đơ i tươ ng nhơ  Chu a đa  chi u kho  h  nh va  so ng la i vinh quang. 
 in cho chu ng con bie t mo  t nie m su ng k  nh me n ye u b   t  ch ky  die  u na y đe  luo n 
đươ c nghie  m tha y ơn Chu a cư u chuo  c chu ng con. Chu a ha ng so ng va  hie n tri  
cu ng Thie n Chu a Cha, hie  p nha t vơ i Chu a Tha nh Tha n đe n muo n thuơ  muo n 
đơ i. Amen. 

 
 
Hát: Xin Vâng: Hát 2 câu 
 
 
 

 
 

Các Thánh Tử đạo Việt Nam là những chứng nhân anh dũng  
về lòng mến Chúa, yêu người, và tình yêu quê hương dân tộc. 
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    Xin đọc chung:             Kinh Cầu   i Thánh    a   
  
 Lạ  thánh  hê ô Giu-li-a-nô     i s  thúc     c a l ng tin  ối   i Thánh 
Th  Chúa  cha    g i  ến t ần gian l i  êu g i siêu   i n   :CH   G     C  
Đ   :     M      Đ      Ở NG     nh  l i cầu bầu c a Đ c T inh N    t 
thánh Ma ia  M  Thánh Th    in cầu c ng Chúa cho chúng con   in cho tiếng 
 êu từ tâ  hồn cha  s  có â    ng t ong tâ  hồn  s   h i g i  lên  h p n i s  
canh tân  ộng   i     sâu  a cho   i sống Kitô h u. 
  in cho tiếng g i c a cha   ang  ội  ạnh       sâu  a h n n a từ t  i 
cao   hi cha   t ong  inh  uang các thánh   in cha  h i  ậ  n i các t n h u  
     c biệt n i các linh   c  l   ối t  ng b n b  l ng cha  êu   nh     c có 
thê  nhi u  ội  uân tôn th      tông  ồ   i c a Thánh Th  theo g  ng cha  
biết tận hiến    tôn  inh Thánh Th  n i cá nhân    t ong   i  ân tộc     nh  
thế s  hoạt  ộng     bình an Chúa Kitô  au  ến   i    ng  uốc tình  êu. 
Amen. 
 

Kinh   c  âu  
 

 

     ạ  Chúa con, con      i   c sâu  êu lên Chúa con.  Xin Chúa con hãy 
th  ng nhậ  l i con  êu  an, h   l ng nghe tiếng con cầu  in, nếu Chúa con 
ch p tội n o ai  ỗi    c.  B i Chúa con hằng có l ng l nh, cũng  ì   i Chúa con 
phán h a, con    t ông cậ  Chúa con, linh hồn con cậ   ì l i h a   , thì    
t ông cậ  Chúa con, nh ng  ẻ l    ân Ð c Chúa T  i  ê  ng   h   t ông cậ  
ng  i cho liên,  ì ng  i   t nhân l nh ha  th  ng  ô c ng, s  tha hết   i tội 
lỗi,  ẻ l    ân ng  i tha  thả .   ạ  Chúa con  in ban cho các linh hồn    c 
ngh  ng i   i   i       c sáng soi  ô c ng.   ạ  Chúa con  in c u l   các linh 
hồn cho  hỏi t  ng c       c ngh   ên.  Amen! 

  ạ   n Đ c Chúa Giêsu, Chúa con    phán  ạ   ằng ba  h    in thì ba  s  
   c  ậ  con  in chúa con l ng l nh  ô c ng, th  ng  ến các linh hồn n i l a 
lu ện tôi,  in Chúa con nghe l i con cầu  in  êu  an cho linh hồn ông b , cha 
  , anh e  bạn h u con,   in Chúa con    c a thiên   ng cho các linh hồn    
  o,  in cho các linh hồn       c s  sáng  ô c ng hằng soi cho liên.  Amen! 
   
 


