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CHẦU THÁNH THỂ 
Mùa Vọng 2017 

Chầu n    16–12–2017 

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

                                                                                                                                                                                                           Thánh Eymard 
 

"Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin" 
                                                                                                                                                                                                              Gioan 1,7 

 
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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c.Hồng: (xin mời quỳ)  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.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 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.Diệp: Ke 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  ui tu  nơi đa y, ra t a m tha m, la  ng le  và 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  ứ Đư c Me  La Vang 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. 
 
Nghe:  Xin Ngài Mau Đến. 

c.Huyền:  Chúng ta sắp 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 
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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  uan 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  óa 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.Trang:   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này chúng con đây với thân phận phàm hèn 
của những tội nhân trước mặt Chúa. Chúng con  in dâng trọn thân  ác, trí khôn và 
linh hồn chúng con cho Chúa.  in Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ 
Thần Khí của Chúa, chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa.  in cho chúng con 
cảm nghiệm được bằng trái tim  ác 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  ức 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.  in 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.  in 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. 

a.Tốt:   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  uan thật gần gũi 
thân  uen. Như lời hứa trước khi về trời “Thầy sẽ ở lại cùng anh em luôn mãi”; 
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. 

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

 át: N u ện Yêu Chúa: hát câu 1 và 2. 
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a.Chinh: (xin mời ngồi) người đọc đứng. 

Trích sách Tiên tri Isaia 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã  ức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin 

mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân  á cho 

những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên 

Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người 

đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội 

triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn 

nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. 

Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b) 

Bè 1. Đức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong 
Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tớ nữ Người; thực từ 
đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có phước. 

Bè 2. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. 

Bè 1. Vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người  uyền năng, và danh 
Người là thánh. Đức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ 
Người.  

Bè 2. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. 

Bè 1. Kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện hảo; bọn giàu sang, Người đuổi về tay 
không. Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người. 

Bè 2. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. 

c.Trang: ( in mời đứng) 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 
 
    Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm 
chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, 
nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những 
người Do Thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông 
là ai?" Ông liền tuyên  ưng, ông không chối, ông tuyên  ưng rằng: "Tôi không 
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phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là  lia chăng?" Gioan trả 
lời: "Tôi không phải là Elia".  "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không 
phải". 
    Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. 
Ông tự  ưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho 
ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". 
    Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan 
rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, 
vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; 
nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, 
nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho 
Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép 
rửa. 
 
c.Huyền: (xin mời ngồi) 

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

c.Huyền:   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. 

Nghe: Dọn Đường Đón Chúa. 

c.Hồng:   Thánh Gioan Tẩy Giả đã đến để dọn đường và làm chứng về Ánh Sáng là 
Chúa Giêsu-Kitô. Chúng ta cùng cầu  in 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. 
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c.Diệp:   Thánh Gioan trả lời: “Tôi không phải là Đức Kitô, Người sẽ  uất hiện sau 
tôi”. Chúng ta cùng cầu  in Chúa cho mọi Kitô hữu luôn rao giảng về Chúa Kitô 
bằng lời nói và bằng đời sống chứng tá của mình. 

 

a.Tốt:   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. 

 

a.Chinh:   Thánh Gioan  uả  uyết rằng: “Đấng Cứu Thế đang ở giữa các người, mà 
các người không biết”. Chúng ta cùng cầu  in 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  ứng đáng đón 
mừng Chúa đến. 

 

c.Trang: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tiên vàng chúng con  in 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  úa,  in 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.  

 c.Huyền: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con  in 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 
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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  và, 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  uè được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được 
sáng, kẻ bị  ủi 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.  

 c.Huyền: (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. 

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. 

 
 hinh l ng 3 phút với bốn tâm tình: Tôn Thờ, Cảm Tạ, Thống Hối và Cầu Xin. 
 
Nghe: Mong Chờ Giêsu. 

Julia: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con  in 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. 

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,  in 
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cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể. 
 

Julie: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân loại chúng con đang phải lãnh lấy hậu  uả 
tai hại lớn lao do chính tội lỗi chúng con gây nên,  in 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. 

Cyndy: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là kẻ có tội bất nhân bất nghĩa cùng 
Chúa hơn ai khác. Chúng con cầu  in 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.  

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. 

Cyndy:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  in Chúa ngự trị trong linh hồn chúng con,  in 
Chúa gìn giữ linh hồn chúng con cho đến đời đời, chúng con  in phó dâng trót ý 
riêng, ngũ  uan 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.  

  

 át:   rời Cao:  hát 2 câu. 
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c.Hồng: (Xin mời  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  a 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». 
 
 át: Cầu cho Giáo Hội và Đức  iáo  oàng: 
 
Này con là đá, trên viên đá này Ta  ây 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: Lời nguyện cầu cho Đức  iáo  oàng: 
 
Lạy Chúa là Mục Tử luôn giữ gìn đoàn chiên, Chúa đã chọn Đức Thánh Cha 
Phan icô 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. 
 
 át: Đ y Nhiệm   ch: 
 
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích 
ngàn  ưa 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. 
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c.Diệp: 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  uang. 
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. 

 
 át: Linh Hồn Tôi 2:  hát câu 1, 2, 3 và trở lại ĐK. 
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    Xin đọc chung:             Kinh Cầu V i Th nh    a   
  
 Lạ   h nh  hê    iu- i-a-n      i     hú        a   n   in   i   i Th nh 
Th  Chúa   ha      i  ến   ần  ian   i  êu  ọi  iêu   i n   :C          C  
    : V Y M               N      nh    i  ầu  ầu   a     T inh N      
 h nh Ma ia  M  Th nh Th    in  ầu  ùn  Chúa  h   hún    n   in  h   iến  
 êu  ừ     h n  ha            ọn     n      h n      h i   i   ên  h   n i    
 anh   n  ộn    i       u  a  h    i   n  Ki   h u. 
  in  h   iến   ọi   a  ha   an   ội  ạnh         u  a h n n a  ừ    i 
 a    hi  ha      n   inh  uan       h nh   in  ha  h i  ậ  n i       n h u  
        iệ  n i      inh           i    n    n      n   ha  êu   nh          
 hê  nhi u  ội  u n   n  h        n       i   a Th nh Th   h      n   ha  
 iế   ận hiến      n  inh Th nh Th  n i    nh n       n   ọi   n  ộ      nh  
 hế    h ạ   ộn        nh an Chúa Ki    au  ến   i    n   u     nh  êu. 
Amen.  


