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CHẦU THÁNH THỂ 

Gia Đình Thánh Thể Ottawa 

Mùa Vọng 2018 

Chầu n    15–12–2018 

 
"Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy" 
                                                                                                                                                                                                              Gioan Tẩy Giả 

Ý N hĩa Mùa Vọn : 
 

1.   Mùa Vọng nhớ lại thời gian dân Do thái mong đợi Đấng Messia (Chúa Kitô) đến để “giải 
phóng” dân Israel khỏi ách tội lỗi. Ngài “đã đến” lần thứ nhất cách đây hơn 2 ngàn năm. Ngài 
đã giải phóng họ khỏi ách tội lỗi bằng giáo lý và cái chết của Ngài. 
2.   Mùa Vọng còn có ý nghĩa chuẩn bị đón Chúa Kitô “sẽ đến” lần thứ hai vào ngày tận thế. 
Không ai biết được ngày giờ nào. 
3.   Ngày nay, Mùa Vọng để dọn lòng mừng kỷ niệm lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. 
4.   Mỗi người cần “tỉnh thức, sẵn sàng” đón Chúa đến vào ngày tận thế đời mình (giờ chết), để 
Chúa đưa mình về Nước Chúa muôn đời.                                                                                                                                       
 
Chúa Nhật thứ I: Chờ đợi trong tỉnh thức: Marcô (năm B)nhấn mạnh đến sự kiên trì chờ đợi và 
sự tỉnh thức không mệt mỏi của người Kitô hữu. 
Chúa Nhật thứ II: Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng sự hối cải: Đấng Tiền Hô Gioan và Ngài 
không ngừng nói với chúng ta rằng: “Giữa anh em có một người mà anh em không biết”. 
Chúa Nhật thứ III: Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Đức Giêsu: “Ông không phải là ánh 
sáng nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng”. 
Chúa Nhật thứ IV: Loan báo việc sinh hạ của Chúa Giêsu: Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, 
các bài đọc hướng chúng ta đến mầu nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh mà ngày lễ Giáng Sinh là 
sự hiện thực trong lịch sử. 
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(xin mời quỳ)  

c.Trang: Nha n danh Cha va  Con va  Tha nh Tha n. Amen. 
 
Hát: Xin Chúa Ngôi Ba. Veni, Creator Spiritus. (hát 5 câu) 
 

1. Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ 
giúp con cầm trí cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh danh Người luôn.   
2. Thêm sức cho con phá tan chước ma, xua đàn Sa-tan quân ra rất xa. Nhờ Chúa 
bênh vực dẫn đàng soi chỉ, để con được yên trí không sợ nguy.  
3. Ao ước trông mong các ơn Chúa ban, như mạch thông ra luôn ơn chứa chan, mà 
tưới cho lòng kẻo còn khô khan, rửa linh hồn nhơ uế nơi trần gian.   
4. Con dám xin tin kính Ngôi Chúa Cha, tin thật Ngôi Hai: Cha sinh phát ra, và 
Chúa Thánh Thần quả là Ngôi Ba, bởi Cha Con yêu mến nhau mà ra. 
5. Con kính tôn Ba Ngôi thương xót thay, tác thành nên cho thân con sống nay, 
đành chết khổ hình cứu chuộc tội con, Khấng đoái thương ban ơn đêm ngày luôn.  
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 mến Thầy thế nào, Thầy cũng 
yêu mến các con như vậy”. 
 
c.Huyền: Tuy những ngày cuối năm tất bật với bao công việc, nhưng chúng con vẫn sốt 
sắng tham dự giờ chầu Thánh Thể chiều hôm nay. Chúng con cảm nhận được sự 
quan trọng và cần thiết của việc cầu nguyện, chầu Thánh Thể để Chúa bước vào cuộc 
sống hàng ngày của chúng con.  La y Chu a Gie su Tha nh Thể k  nh ye u cu a chu ng con, 
chúng con ca m ơn Chu a đa  đưa chúng con đe n tham dư  giờ Chầu Thánh Thể na y 
tha  t so t sa ng. Chu a ơi, lo ng chúng con tra n nga  p sư  lo toan, va  chúng con ba t lư c 
trươ c cuo  c so ng na y. Chúng con xin pho  tha c cho Chu a vơ i lo ng tro ng ca  y. Chu a ơi, 
xin cho chúng con la ng nghe được lơ i Chu a da y va  nhận ra được Tha nh Y  cu a Chu a 
trong chương tr  nh Chu a da nh cho chúng con. Chúng con ca m ơn Chu a, chúng con ta  
ơn Chu a.  
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Hát: Ôi Thần Linh Chúa.  (hát 2 câu) 
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c.Diệp :  Chúng ta đang bước vào tuần thứ 3 Mùa Vọng, chúng ta bước theo dấu 
chân của Thánh Gioan Tẩy Giả đi vào sa mạc tâm hồn chìm sâu trong sự thinh 
lặng. Giữa những ồn ào, tất bật của cuộc sống, ta cần chút thinh lặng để tìm lại 
chính mình. Theo dấu chân vào hoang địa, chúng ta sẽ nghe rõ tiếng mời gọi của 
Thánh Gioan: “Hãy dọn sẵn con đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. 
Chính trong những giây phút bình an của cõi lòng, mỗi người sẽ dễ nhận ra những 
hố sâu, những đồi cao trong cõi lòng mình; lấp đầy những hố sâu của ích kỷ, san 
phẳng những cao ngạo của tự mãn. Mùa Vọng là thời gian chúng ta chuẩn bị chờ 
đón Chúa ngự đến gõ cửa tâm hồn mỗi người. Mong Chúa đến thì ta phải biết 
cộng tác với Chúa, nếu lòng ta chứa đầy hận thù thì làm sao còn chỗ cho Chúa ngự 
đến, nếu tâm trí ta còn vướng bận những thú vui nơi những tạo vật khác thì làm 
sao có chỗ cho Chúa ngự vào. Những chuẩn bị bên ngoài là cần thiết nhưng việc 
chuẩn bị tâm hồn cho Chúa ngự vào mới là điều quan trọng. Chắc hẳn Chúa chẳng 
muốn ngự vào những hang đá máng cỏ lạnh lẽo, nhưng Người thích ngự vào nơi 
sâu thẳm tâm hồn con người. Như vậy chuẩn bị tâm hồn cho Chúa ngự vào là gì 
nếu không phải ta chấp nhận thanh lọc bản thân để xóa mình khỏi những tội lỗi, 
những ham muốn sai lệch. Mùa Vọng là thời gian mời gọi chúng ta trải rộng lòng 
mình ra để Thiên Chúa ngự vào. 

c.Loan:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này chúng con đây với thân phận phàm hèn 
của những tội nhân trước mặt Chúa. Chúng con xin dâng trọn thân xác, trí khôn 
và linh hồn chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ 
Thần Khí của Chúa, chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con 
cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của chúng con rằng: Chúa đang ở đây. 
Chúa đang sống. Chúa đang nghe chúng con nói. Chúa đang nhìn chúng con bằng 
đôi mắt yêu thương. Chúng con cũng thế, ước gì Chúa xức dầu trên đôi tai và trái 
tim chúng con, để chúng con nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa hiện 
diện và đôi mắt tâm linh chúng con thấy được Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu 
Chúa ra cho chúng con, và nhận chìm chúng con trong đại dương tình yêu của 
Chúa ngay giây phút này. Xin Chúa hãy dạy 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 hơn, muốn là những người con đẹp lòng Chúa và nên giống Chúa hơn. 

c.Hồng:   Trong Cựu Ước Thiên Chúa đã “viếng thăm” dân Người, còn trong Tân Ước 
Thiên Chúa đã đến và “ở lại” cùng con người trong mối tương quan thật gần gũi 
thân quen. Như lời hứa trước khi về trời “Thầy sẽ ở lại cùng anh em luôn mãi”; 
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trong Bí Tích Thánh Thể, nơi nhà tạm Thiên Chúa hiện diện cách hiện hữu với con 
người và mời gọi con người đến chung chia niềm vui với Người. Sống trong tâm 
tình Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi đến với Thiên Chúa cách thân mật hơn. 
Nhưng để đến được với Người thì ta phải canh tân đổi mới con người mình, trước 
hết là thay đổi cái nhìn, lối suy nghĩ để mặc lấy tâm tình của Đức Kitô. Thế giới 
này sẽ tràn ngập tình yêu khi mỗi người biết thay đổi chính mình trong các mối 
tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. 

(xin mời ngồi)  

Thinh l ng 3 phút với bốn tâm tình: Tôn Thờ, Cảm Tạ, Thống Hối và Cầu Xin. 
 
a.Chinh: Hoà cùng niềm vui của phụng vu, mỗi người chúng ta hãy ý thức thay đổi 
trạng thái tâm hồn mình cho phù hợp với ý nghĩa phụng vụ mà Giáo Hội mời gọi. 
Gác lại chuyện cơm áo gạo tiền, tạm hoãn những ưu tư nghề nghiệp, vơi đi những 
lo âu bệnh hoạn, lau khô những giọt nước mắt tang chế u sầu của đời tạm. Và bây 
giờ, hỡi những ai có niềm tin vào Chúa Kitô, hãy vui lên, hãy thay đổi đời mình. 
 
c.Trang: Hãy thay đổi đời mình! Đây là điều mà Gioan Tẩy giả kêu gọi mọi người 
thực hiện. Đó cũng là thái độ sống mà phụng vụ Mùa Vọng mời gọi từng người. 
Nhưng gần gũi hơn, thiết thực hơn, thay đổi đời mình, sống bác ái là tiếng gọi tha 
thiết của những người bên cạnh chúng ta: vợ chồng, con cái, hàng xóm, bè bạn, 
thầy cô, bạn bè... 
 
c.Huyền: Chúng ta nhớ trường hợp ông Dakêu đã thay đổi như thế nào. Từ một con 
người keo kiệt chỉ biết thu gom cho chính mình ông đã thay đổi trở thành một 
con người quảng đại biết mở ra cho hết mọi người: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài 
sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền 
gấp bốn." (Lc 19, 8b). Sở dĩ ông thay đổi như thế vì ông đã được một niềm vui hết sức 
to lớn. Ông chỉ dám trông mong được thấy mặt Chúa Giêsu nhưng Người đã ban 
cho ông quá niềm mong ước. Người đã đến cư ngụ và dùng bữa nơi căn nhà của 
ông.. 
 
c.Diệp: Sự thay đổi hôm nay của bạn có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đời bạn. Bạn 
thay đổi cho sự thăng tiến của bản thân. Bạn thay đổi vì hạnh phúc của người bên 
cạnh. Bạn thay đổi để chứng tỏ bạn gắn bó và lắng nghe lời Giáo Hội mời gọi. Bạn 
thay đổi để nói lên rằng bạn tin vào Tin Mừng Đức Kitô. Và hơn thế, giờ đây bạn 
thay đổi vì bạn yêu mến Đức Kitô và không muốn làm phiền lòng Người. 
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 át: Nguyện Yêu Chúa: hát câu 1 và 2. 
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c. Hồng: (người đọc đứng). 

Trích sách Tiên tri Xôphônia. 

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, 

hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui 

quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. 

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết 

rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu 

thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, 

và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy tụ họ 

lại, vì họ cũng là con cái ngươi. 

 

Sách Tiên Tri  Isaia 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

Bè 1. Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng mà hành động, tôi không 

run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là Đấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần 

rỗi của tôi. 

Bè 2. Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả. 

Bè 1. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ: Hãy tung hô Chúa, hãy kêu 

cầu thánh danh Người, hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người, hãy 

nhớ rằng danh Người rất cao trọng. 

Bè 2. Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả. 

Bè 1. Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả thể, hãy công bố việc này trên 

khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh 

của Israel thật cao cả. 

Bè 2. Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả. 
 
 
c.Loan: (xin mời đứng) 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có 
hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những 
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người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi 
phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các 
ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: 
"Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của 
mình". 
V   da n chu ng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có 
phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy 
nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng 
đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh 
Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào 
kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều 
nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. 
 
 
c.Loan: (xin mời ngồi) 

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

a.Chinh:   Công dụng của cây nến là để thắp sáng. Để có ánh sáng lan tỏa, cây nến phải 
chịu tiêu hao và tàn lụi. Vâng, chỉ khi chấp nhận bị lụi tàn, kết thúc sự hiện hữu ngắn 
ngủi, thì cây nến mới có ích cho con người. Thánh Gioan Tẩy Giả là cây nến tỏa sáng 
cho con người thấy Đấng Cứu Thế. Cây nến Gioan toả hai loại ánh sáng cho nhân loại: 
ánh sáng khiêm tốn và ánh sáng sự thật. Ông thẳng thắn ba lần nói tiếng “không” với 
giới lãnh đạo: ông không là Đấng Kitô, cũng chẳng phải là Êlia hay vị ngôn sứ. Ông 
khiêm tốn nhận mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai cao cả hơn mình. Ông 
toả ánh sáng sự thật khi tử vì đạo vì đã can đảm lên án lối sống vô luân của bạo vương 
Hêrôđê. 

c.Trang:   Thánh Gioan Tẩy Giả đã đến để dọn đường và làm chứng về Ánh Sáng là Chúa 
Giêsu-Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh trở nên 
chứng tá của ánh sáng cứu độ, nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô, và nên những mối 
phúc lành cho trần gian. 

c.Huyền:   Thánh Gioan Tẩy Giả trả lời: “Tôi không phải là Đức Kitô, Người sẽ xuất 
hiện sau tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn rao giảng về 
Chúa Kitô bằng lời nói và bằng đời sống chứng tá của mình. 
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c.Diệp:   Người Do Thái sai thuộc hạ đến hỏi Gioan: “Ông là ai?”. Chúng ta cùng cầu 
xin Chúa cho những người đang tìm kiếm chân lý sớm gặp được Chúa Kitô là 
nguồn Chân-Thiện-Mỹ, biết học hỏi và thực hành Lời Chúa dạy, để trở nên môn 
đệ của Chúa Kitô, và là con Thiên Chúa. 

c.Hồng:  Thánh Gioan Tẩy Giả quả quyết rằng: “Đấng Cứu Thế đang ở giữa các 
người, mà các người không biết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người 
chúng ta biết nhận ra Chúa Cứu Thế đang đến, và biết dọn lòng mình bằng tinh 
thần cầu nguyện, bằng thái độ khiêm nhu của Thánh Gioan Tiền Hô để xứng đáng 
đón mừng Chúa đến. 

c.Loan: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tiên vàng chúng con xin Chúa thứ tha tội lỗi 
chúng con ơ hờ chễnh mãng từ bấy lâu nay không biết đến viếng thăm Chúa ngự 
trong phép Thánh Thể. Nhưng Chúa đã chờ đợi chúng con tự bao giờ đến bây giờ. 
Chúa đã chờ đợi chúng con trong nhà chầu từng ngày từng đêm, từng giây phút 
năm này và tháng nọ và mãi mãi. Vâng, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tệ 
bạc và vô tình qúa, xin Chúa thương ban cho chúng con được lòng mến Chúa, cho 
chúng con biết tới đây để than thở, thờ lạy Chúa, cám ơn và phạt tạ Chúa.  

 a.Chinh: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin than thở với Chúa, vì trong 
trường đời chúng con gặp biết bao là chuyện đau khổ, đau khổ tinh thần đau khổ 
vật chất. Nhưng lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thương yêu chúng con từ 
thuở đời đời và không bao giờ từ bỏ chúng con. Chúa đã bao lần khóc thương số 
phận đau khổ của con cháu Adong Evà, cho nên Chúa đã sẵn sàng ra tay cứu vớt 
khi cần, chứng tỏ là khi còn tại thế Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ, đã làm cho kẻ 
chết sống lại, kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được sáng, kẻ bị qủi ám 
được thoát khỏi. Ðến nỗi có lần Chúa không cầm mình được, nên đã thốt lên tiếng 
kêu gọi hết thảy những ai bị đau khổ đè nặng, hãy chạy đến cùng Chúa, Chúa sẽ an 
ủi và bổ sức lại cho. 

Nghe: Mong Chờ Giêsu. 

Julia: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin kính mến Chúa và ước ao yêu mến 
Chúa để lấy việc Chầu Thánh Thể làm sự vui mừng an ủi cùng sinh ích lợi cho 
chúng con. (Chúng con cầu xin Chúa). 
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Anthony: 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.  
(Chúng con cầu xin Chúa). 
 

Julie: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân loại chúng con đang phải lãnh lấy hậu quả 
tai hại lớn lao do chính tội lỗi chúng con gây nên, xin hãy dùng sức mạnh ân sủng 
cứu độ của Chúa mà giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi, mỗi khi chúng con đến 
lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. (Chúng con cầu xin Chúa). 

Julia: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là kẻ có tội bất nhân bất nghĩa cùng 
Chúa hơn ai khác. Chúng con cầu xin Chúa khấng tha tội lỗi chúng con, chúng con 
ăn năn trách mình chúng con đã phạm tội mất lòng Chúa. Chớ gì chúng con đừng 
bao giờ phạm tội mất lòng Chúa bao giờ nữa. (Chúng con cầu xin Chúa). 

Anthony:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, phần thưởng chúng con là được kính mến 
Chúa hết lòng hết sức ở đời này và được hưởng mặt Chúa đời sau trên nước thiên 
đàng. Ôi Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao giờ chúng con mới được kết hợp làm 
một cùng Chúa. (Chúng con cầu xin Chúa). 

Julia: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ngự trị trong linh hồn chúng con, xin 
Chúa gìn giữ linh hồn chúng con cho đến đời đời, chúng con xin phó dâng trót ý 
riêng, ngũ quan cùng tâm sự chúng con cho được làm tôi Chúa, làm đẹp lòng Chúa 
cùng ngợi khen Chúa ở đời này, để đời sau chúng con hưởng phúc vô cùng trên 
thiên đàng. (Chúng con cầu xin Chúa). 

c.Loan:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ngự trị trong linh hồn chúng con, xin 
Chúa gìn giữ linh hồn chúng con cho đến đời đời, chúng con xin phó dâng trót ý 
riêng, ngũ quan cùng tâm sự chúng con cho được làm tôi Chúa, làm đẹp lòng Chúa 
cùng ngợi khen Chúa ở đời này, để đời sau chúng con hưởng phúc vô cùng trên 
thiên đàng. (Chúng con cầu xin Chúa). 

c.Huyền:  Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 3 năm 6 tháng...! Chúa đã 
ban cho giáo xứ Đức Mẹ La Vang chúng con một vị mục tử để chăn dắt đoàn chiên 
giáo xứ chúng con trên cánh đồng tươi tốt, màu mỡ và an lành bởi sự chở che và 
cầu bầu của Mẹ Maria. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành ban nhiều hồng ân, sức 
khỏe và sáng suốt cho Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn trong vai trò mới và sứ vụ mới.  
(Chúng con cầu xin Chúa). 
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c.Hồng:   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng 
con luôn thắp sáng niềm tin bằng cuộc sống yêu thương phục vụ, để giáo xứ 
chúng con trở nên cộng đoàn tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.  
(Chúng con cầu xin Chúa). 

 
(xin mời quỳ) 

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 Xót. 
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. 

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. Amen. 
 
- 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". 
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 át: Cầu cho Giáo Hội và Đức Giáo  oàng: 
 
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. 
 
a.Chinh:  ời nguyện cầu cho Đức Giáo  oàng: 
 
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. Xin 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. 
 
 

 át: Đ y 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. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời Amen. 
 

c.Loan: 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. 
Xin 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. 

 
(xin mời đứng)  
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 át:  Trời Cao:  hát 2 câu. 

 

 
(xin mời quỳ và đọc chung) 
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  nh  ầ  V    h nh    a   
  
 Lạ   h nh  h       -  -a-n            h         a   n    n          h nh  hể  h a   ha        
  n   ần   an          ọ           n  :               Đ : V   M      Đ        N      nh       ầ  
 ầ    a Đ      nh N       h nh Ma  a  M   h nh  hể    n  ầ   ùn   h a  h   h n    n    n  h     n  
     ừ     h n  ha            ọn     n      h n      h          n  h   n       anh   n   n          
     a  h        n       h  . 
 Xin ch     n   ọ    a  ha   an       ạnh            a h n n a  ừ       a    h   ha      n    nh 
  an       h nh    n  ha  h       n         n h             ệ  n         nh                n    n    
  n   ha       nh           h   nh           n   n  h        n           a  h nh  hể  h      n  
 ha         n h  n  ể   n   nh  h nh  hể n      nh n       n   ọ    n         nh   h     h ạ    n   
 ể  ình an  h a       a    n        n        ình    . Amen 

 
 

THÁNH THI 
 
Bè 1. Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng 
Bừng lên cho khu t dạn        n  
Hào quang muôn thu  diệu huy n 
       ng tín h         n  õ    i. 
 
Bè 2.       n Đ ng tuyệt v i thánh thiện 
L ng nghe l i kh n nguyện nài van, 
 h  n   an    c ng  yên hàn, 
Đ  c k  bên Chúa an toàn thong dong. 
 
Bè 1. Dầu m t ng  nh n    n   ẫn th c, 
Vẫn tin yêu m t m c chân tình, 
X n      a  h u uy linh 
Nh    n bảo vệ  nh   h nh  h  che. 
 
Bè 2.       n Đ n   hù   ì        n, 
N ăn  h     hù   c hiểm g m ghê, 
Gi     n   n  ả       , 
M   N       n  ổ chu c v  thu    a. 

 
Bè 1. Chúa Ki-tô là Vua nhân ái, 
Kính dâng Ngài cùng v i Chúa Cha, 
H p cùng Thiên Chúa Ngôi Ba 
N  n    n  h  c cả   nh h a       i. 
 
(xin đọc chung) 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Bénito được lên chốn nghỉ 
ngơi. Hằng xem thấy m t Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen 


