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CÙNG MẸ MARIA CHẦU THÁNH THỂ 
Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 

Tháng Mân Côi 
Chầu n    21–10–2017 

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

                                                                                                                                                                                                           Thánh Eymard 

 
 

c.Loan: (           ). Giờ Chầu Thánh Thể nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 
Fatima với 3 trẻ Giaxinta, Phanxicô và Lucia lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 
năm1917 và các ngày 13 các tháng sau đó đến tháng 10. Mẹ đã kêu gọi mọi 
người tín hữu thi hành mệnh lệnh Fatima với 3 điều:  
- Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. 
- Hãy ăn năn đền tội. 
- Hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ.  
Chúng ta hãy sốt sắng hiệp cùng Mẹ Maria tôn thờ Chúa Thánh Thể, cùng Mẹ 
thờ Chúa trong giờ Chầu hôm nay. 
 
   o  a i Tha nh l    a ng gi   cha u Tha nh Th   la  đa  c su ng cu a Tha nh  ymar , 
kho ng ch   như gi   suy ni   m ca  nha n, nhưng như l  i ca u nguy   n nha n  anh va  
h  p v  i Gia o Ho  i.  
Chiều ho m nay, chu ng con  ui tu  n i đa y, ra t a m tha m, la  ng l   va  muốn th o 
 ư  c cha Tha nh  ymar ,  ga 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  i   t giáo xứ Đư c M   La  ang của chúng con.  
 in Chu a  an Tha nh Tha n Chu a hư  ng  a n chu ng con trong gi   cha u na y. 
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c.Huyền: Nhân danh Cha va  Con va  Tha nh Tha n. Amen. 
  
 Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy  n 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. 

Nghe: Xin Ngài Mau Đến. 

c.Hồng: 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  ánh nhỏ  é của Bí Tích Tình Yêu này. Chúng con chúc tụng và ngợi kh n 
tình yêu vô  iên của Chúa  ành cho chúng con.   i đây, chúng con  iết rằng 
Thiên Chúa đang chờ đợi chúng con như người Cha nhân lành chờ đợi người 
con hoang đàng trở về. Cho  ù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, hay 
cho  ù 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 mến 
Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy”. 

c.Trang: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này chúng con đây với thân phận phàm hèn 
của những tội nhân trước mặt Chúa. Chúng con xin  âng trọn thân xác, trí khôn 
và linh hồn chúng con cho Chúa.  in Chúa  an Thánh Thần cho chúng con, để 
nhờ Thần  hí của Chúa, chúng con  iết tôn vinh và cảm tạ Chúa.  in cho chúng 
con cảm nghiệm được  ằng trái tim xác thịt của chúng con rằng: Chúa đang ở 
đây. Chúa đang sống. Chúa đang ngh  chúng con nói. Chúa đang nhìn chúng con 
 ằng đôi mắt yêu thư ng. Chúng con cũng thế, ước gì Chúa xức  ầu trên đôi tai 
và trái tim chúng con, để chúng con ngh  được tiếng Chúa nói, cảm nhận được 
Chúa hiện  iện và đôi mắt tâm linh chúng con thấy được Chúa.  in Chúa hãy tỏ 
lộ tình yêu Chúa ra cho chúng con, và nhận chìm chúng con trong đại  ư ng 
tình yêu của Chúa ngay giây phút này.  in Chúa hãy  ạy cho chúng con đường 
lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng con. Chúng con 
muốn trở nên thánh thiện h n, muốn là những người con đẹp lòng Chúa và nên 
giống Chúa h n. 

H  : Nguyện Yêu Chúa: hát câu 1 và 2. 
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c.Diệp: (xin mời ngồi)  gư   đọc đứng. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để 

bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua  uay lưng lại, mở các cửa trước 

mặt nó, và các cửa không được đóng lại: Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ 

Ta kén chọn, Ta đã gọi đích  anh ngư i: Ta đã kêu gọi ngư i khi ngư i không 

nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có 

Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngư i khi ngư i không nhận biết Ta, 

để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là 

Chúa, và chẳng có chúa nào khác. 

Hãy kính  ặng Thiên Chúa quyền  hế với vinh quang (Tv 95)  

Nữ:   Hãy ca mừng Thiên Chúa  ài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn 
thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh  uang Chúa giữa chư  ân, và phép lạ  gười ở 
n i vạn  uốc.    

Nam:   ì Thiên Chúa,  gười hùng vĩ và rất đáng ngợi kh n,  gười khả uý h n 
mọi  ậc chúa tể.  ì mọi chúa tể của chư  ân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác 
tạo trời xanh.    

Nữ:  Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư  ân  á tánh, hãy kính tặng Thiên 
Chúa  uyền thế với vinh  uang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh  uang xứng với 
 anh  gười. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa.    

Nam:  Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên 
nhan, hãy công  ố giữa chư  ân rằng Thiên Chúa ngự trị.  gười cai  uản chư 
 ân th o đường đoan chính. 

c.Huyền: (        đứng) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại  àn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời 
nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến 
nói với  gười rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn 
cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, 
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vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ 
thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu 
ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngư i gài  ẫy Ta làm gì? Hãy đưa 
Ta x m đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho  gười một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi 
họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy 
giờ  gười bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì 
của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 
 
a.Chinh: (xin m i ngồi) 

 
Thinh  ặng 5 phút với bốn tâm tình: Tôn Thờ, Cảm Tạ, Thống Hối và Cầu Xin. 

 
 gười Do Thái muốn gài bẫy Chúa nên đưa ra câu hỏi hóc búa. Không ngờ Chúa 
trả lời thật khôn ngoan: “Của César trả cho César, của Thiên Chúa trả cho Thiên 
Chúa”. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu minh định hai điều: 

Thứ nhất: Tôn giáo và chính trị tách biệt nhau. Chính trị không thể trở thành 
tôn giáo hoặc bắt tôn giáo làm nô lệ. Tôn giáo cũng không thể đi vào chính trị, 
đánh mất bản chất của mình. 

Thứ hai: Mỗi người phải chu toàn hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đối với xã hội là 
“trả cho César” những gì của César. Nhiệm vụ đối với Thiên Chúa: “trả cho 
Thiên Chúa” những gì thuộc về Thiên Chúa. 

Hình và huy hiệu khắc trên đồng tiền là của hoàng đế César vì thế phải trả lại 
cho ông.  hưng linh hồn con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa 
nên linh hồn phải được trả về cho Thiên Chúa. 
Để có được đồng tiền mang hình ảnh César, người dân phải làm việc vất vả. 

Cũng thế, để linh mang hình ảnh Thiên Chúa, con người cũng phải ra sức làm 
việc. 
 hưng hai cách làm việc thật khác xa nhau. Để chia sẻ phần nào quyền lực của 
vua chúa trần gian, người ta phải làm việc th o cách vua chúa đó là tìm chiếm 
hữu của cải. Để trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa, con người phải suy nghĩ và 
hành động như Thiên Chúa đó là yêu thư ng và cho đi. 
  
Nghe: Mỗi Ngày Đời Con.  
 
c.Trang: Bí tích Thánh Thể là minh họa rõ nét nhất về tính cách yêu thư ng và 
cho đi của Thiên Chúa. Nói về bí tích Thánh Thể, lòng trí ta tự nhiên hướng về 



 

6 

 

bữa Tiệc Ly, cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Qua đó ta 
thấy một vài khía cạnh trong tình yêu của Chúa. 
 

c.Loan:   Đó  à  ình yêu phục vụ. Tin Mừng thánh Gioan thuật lại. Chúa Giêsu 
yêu thư ng những kẻ thuộc về mình thì yêu thư ng cho đến cùng. Nên trong 
bữa ăn tối,  gười cầm lấy chậu nước và khăn rồi đi rửa chân cho từng môn đệ. 

 
c.Hồng:  Đó  à  ình yêu  ự hiến. Khi lập phép Thánh Thể. Chúa Giêsu đã nói: 

“Đây là Mình Thày  ị nộp vì anh  m; Đây là Máu Thày đổ ra cho anh em và mọi 
người được tha tội”. 

 
a.Chinh:  Đó  à  ình yêu hiền  ành khiêm nhường. Chúa Giêsu cam lòng chịu 

kết án oan ức, chịu sỉ nhục, chịu hành hạ chịu chết mà chẳng một lời oán thán. 
 
c.Diệp:  Đó  ình yêu  ha  hứ. Không chỉ tha thứ mà còn cầu xin Chúa Cha tha 

cho những kẻ làm hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm không biết”. 
 gười cũng tha thứ cho kẻ trộm lành: “Thật Ta bảo thật, hôm nay con sẽ ở với 
Ta trên thiên đàng”. 

 
c.Huyền: Đó  à  ình yêu muốn tiếp diễn mãi mãi.  ên  gười truyền cho ta: 

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày”. Cử hành Thánh Lễ, chầu Mình 
Thánh, kiệu Thánh Thể để Chúa ở mãi với ta, tiếp tục bày tỏ tình yêu thư ng 
với ta. 
 gười mong muốn kéo dài tình yêu của  gười cho đến tận cùng không gian 

và đến tận cùng thời gian n i cuộc đời chúng ta. Vì thế khi ta chịu lễ, ta phải kết 
hiệp mật thiết với  gười, nên một với  gười. Nên một với  gười là biến đổi để 
ta suy nghĩ, nói năng và hành động như  gười, nghĩa là sống như  gười. 

 
c.Trang: Sốn  như Chúa l  hã  có tình  êu thươn  phục vụ.  ì Chúa đã  ạy: 

“ hư Thày đã rửa chân cho các con, các con cũng hãy rửa chân cho nhau”. Sống 
như Chúa là hãy có tình yêu tự hiến. Quên mình vì hạnh phúc của người khác. 
Dám hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc vì anh em. Sống như Chúa là hãy có 
lòng hiền lành khiêm nhường.  ì Chúa đã  ạy: “Hãy học cùng Thày, vì Thày hiền 
lành và khiêm nhường trong lòng”. Sống như Chúa là hãy tha thứ, không phải 
chỉ tha thứ 7 lần mà đến 70 lần 7. 

Sống như thế, ta trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa giữa trần gian. 
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Sống như thế, ta trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Sống như 
thế ta tôn sùng bí tích Thánh Thể một cách thiết thực và hữu hiệu nhất. Sống 
như thế là sống nhờ Thánh Thể. Không còn sống cho những giá trị trần gian 
mau  ua, nhưng sống cho những giá trị vĩnh cửu của  ước Trời. 

 

Xin đọc chung:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết sống bí tích Thánh 
Thể để co  được kết hiệp với Chúa và càng ngày càng nên giống Chúa hơ . A e . 

 
Thinh  ặng 5 phút với bốn tâm tình: Tôn Thờ, Cảm Tạ, Thống Hối và Cầu Xin. 
 
Nghe: Giêsu Giêsu. 

Anthony: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa  an  n cho chúng con được tham 
gia vào lòng hiếu thảo của Chúa đối với Ðức Mẹ Maria, một chư ng trình tốt 
đẹp  iết  ao.  hưng chúng con là kẻ tội lỗi làm sao có thể thực hiện và hiểu rõ 
lý tưởng siêu việt đó.  

Cindy: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa làm con Ðức Mẹ Maria chỉ vì Chúa muốn 
thế, chỉ vì lòng yêu.  uống thế để cứu rỗi loài người. Chúa đã  ành 30 năm cho 
Ðức Mẹ Maria, còn 3 năm lẻ thì  ành cho nhân loại.  hông những Chúa cho Ðức 
Mẹ tham gia vào các đặc ân và tình thân mật với Chúa, Chúa còn cho Ðức Mẹ trở 
nên Ðấng Ðồng công cứu thế với Chúa.  à ngay cả trên trời Chúa cũng muốn 
cho Ðức Mẹ cộng tác với Chúa làm  ữ  ư ng kề ở toà Chúa để phát cho nhân 
loại những công  n người đã làm với Chúa trên trời cũng như ở  ưới đất.  

Anthony: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, làm thế nào  ắt chước nỗi các tình hữu thảo 
của Chúa đối với Mẹ Maria, chúng con chỉ  iết ngắm x m và kh n ngợi những 
điều kỳ lạ  iết  ao Chúa làm cho Mẹ Maria.  

Cindy: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Chúa trời cao, ước gì chúng con đừng  ao 
giờ  ất nghĩa với Chúa, ước gì chúng con đừng  ao giờ  ỏ xa Chúa, xin Chúa 
hằng ở cùng chúng con, trong trí nhớ, trong tư tưởng, trong ý muốn, trong tâm 
tình, trong trái tim, trong trí vẽ chúng con. 

 H  : Phút Than Thở: hát câu 1 và 2. 
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c.Hồng: (Xin m      ). 
 
Xin đọ   hung: Lạy Thi  n Chu a la  Chu a T   tr  i đa t, la  Cha cu a chu ng con, đa   an 
Con Mo  t đ   cư u chuo  c chu ng con, chu ng con ta   n Chu a v   a n hu    na y. La  mo  t 
thu  ta o chu ng con ca m nha  n Thi  n Chu a la  tuy   t đo i, va  sa u xa hư  ng v   Thi  n 
Chu a. Chu ng con co n  i  t m  nh đa  đư  c chuo  c la i cho Thi  n Chu a va  luo n thao 
thư c đ   tr   v   nguo n co  i cu a m  nh  Lạy Chu a, Chu a đa   ư ng n  n con hư  ng v   
Chu a, va  con luo n kha c khoa i cho đ  n khi đư  c ngh   an trong Chu a». 
 
H  : Cầu  h  Giáo Hội và Đứ   i   H àng: 
 
 ày 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  an cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, 
đừng trao người cho ác tâm quân thù. 
 
a.Chinh:  ời nguyện  ầu  h  Đứ   i   H àng: 
 
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  itô, lãnh đạo Hội Thánh 
trên trần gian này.  in giúp người trong sứ mạng nâng đỡ anh  m, để người xây 
dựng tình thư ng, kiến tạo hòa  ình, tăng cường hiệp nhất. Nhờ đó, người sẽ 
tìm được n i Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức 
Kitô Chúa chúng con. Amen. 
 
H   : Đ y Nhiệm Tí h: 
 
1. Đây  hiệm 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  ư ng mừng chúc vang hòa. Cùng 
vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hư ng. Để tiến Chúa 
Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán  ư ng cảm tạ suốt đời Amen. 
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c.Loan: Chúng ta hãy cầu nguyện. 

Lạy Chu a Gi  su, Chu a đa  tro i la i cho chu ng con     t  ch M  nh va  Ma u Tha nh Chu a, 
đ   chu ng con đ  i đ  i tư  ng nh   Chu a đa  chi u kho  h  nh va  so ng la i vinh  uang. 
Xin cho chu ng con  i  t mo  t ni  m su ng k  nh m  n y  u     t  ch ky   i   u na y đ   luo n 
đư  c nghi   m tha y  n Chu a cư u chuo  c chu ng con. Chu a ha ng so ng va  hi  n tri  
cu ng Thi  n Chu a Cha, hi   p nha t v  i Chu a Tha nh Tha n đ  n muo n thu   muo n 
đ  i. Amen. 

 
 
H  : Nữ Vương M n Côi: Hát 3 câu 
 
 

 
 

Hãy Dâng Lên Mẹ Những Tràng Hoa Mân Côi 
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    Xin đọ   hung:             Kinh Cầu   i Th nh   ma   
  
 Lạ  th nh  hê    iu-li-a-n    ư i    thúc     c a l n  tin  ối   i 
Th nh Th  Chúa  cha  ã   i  ến t ần  ian l i  êu   i  iêu   i n    C    
GIÊ   C  Đ       Y M      Đ        N      nh  l i cầu  ầu c a Đức 
T inh N    t th nh Ma ia  Mẹ Th nh Th    in cầu c n  Chúa ch  chún  
c n   in ch  tiến   êu từ t m h n cha     có  m   n  t  n  t m h n     
 hơi   i  lên  h p nơi    canh t n  ộn   ãi       u  a ch    i  ốn  Kit  
h u. 
  in ch  tiến    i c a cha   an   ội mạnh m       u  a hơn n a từ 
t  i ca    hi cha ở t  n   inh  uan  c c th nh/ xin cha  hơi  ậ  nơi c c 
t n h u       c  iệt nơi c c linh mục  l   ối tư n    n    l n  cha  êu 
  nh   ư c có thêm nhi u  ội  u n t n th      t n     m i c a Th nh 
Th  th    ươn  cha   iết tận hiến    t n  inh Th nh Th  nơi c  nh n    
t  n  m i   n tộc     như thế    h ạt  ộn       ình an Chúa Kit  mau 
 ến   i  ươn   uốc tình  êu. Amen. 
 
 

 


