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Giờ Chầu Thánh Thể   

Gia Đình Thánh Thể Ottawa                                                                               
Ngày 19-05-2018 

Đức Maria Người Nữ Thánh Thể 

 
 

Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: "Lần chuỗi Mân Côi là giao phó 
những gánh nặng cho Thánh Tâm Thương Xót của Chúa Kitô và Mẹ Maria". 
Với lòng tin tưởng và yêu mến, chúng ta cùng Suy niệm các Mầu nhiệm Sự Vui 
để chúc tụng Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ 
của chúng ta trong giai đoạn khởi đầu công cuộc cứu độ của Chúa Cứu Thế. 
 
 

7 Ơn Chúa Thánh Thần 

“Chúa Cha là Đấng sáng tạo; Chúa Con là Đấng cứu chuộc; 
và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa chúng ta.” 
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(xin mời quỳ)  
 

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

1. Xin Chúa  gôi 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  anh  gười luôn.  
Amen. 
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.  Amen. 
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.  
Amen. 
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.  Amen. 
5. Con kính tôn Ba  gôi 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. 
  
 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: Hôm nay là ngày mà giáo hội hoàn vũ long trọng mừng đại lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống. Quỳ trước tôn nhan Chúa, chúng con muốn tạm gác 
bỏ tất cả những công việc, để giờ đây chúng con được tận hưởng những phút 
giây thật êm đềm thắm thiết, bên Chúa tâm hồn chúng con thanh thản, và an 
bình. Chúng con  âng lên Chúa tâm tình tri ân và yêu mến trong toàn giáo 
phận, giáo xứ. Chúng con thay mặt cầu nguyện với Chúa cho Hiệp Hội Thánh 
Thể Canada trong giờ Thánh này.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thờ 
lạy Chúa. Chúng con xin hết lòng tôn vinh ngợi khen và chúc tụng Chúa.  hờ 
Chúa Thánh Thần đã làm cho chúng con được trở nên thành con Chúa. Và 
cũng nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng con đã là những môn đệ đích thực của 
Đức Kitô.  Sống nơi cộng đoàn thân yêu này, Chúa Thánh Thần cũng luôn làm 
cho chúng con nên ngọn lửa yêu mến, thôi thúc chúng con trung thành phụng 
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sự Chúa nơi cộng đoàn giáo xứ, và yêu tha nhân, biết quảng đại chia sẻ cho 
anh chị em trong tinh thần phục vụ tương thân tương ái, biết cho đi mà 
không cần tính toán, biết phục vụ mà không tìm phần thưởng. 
 

c.Diệp:  Gia Đình Thánh Thể Ottawa chúng ta đang chuẩn bị thực hiện Giờ 

Thánh CÙNG MẸ THỜ CHÚA. Sách Công Vụ Tông Đồ đã ghi lại sinh hoạt của 

Hội Thánh Sơ Khai như sau: "Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên 

cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức 

Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu" (Cv 1,14). Giờ đây, chúng ta cũng noi gương 

Cộng Đoàn Hội Thánh Sơ Khai để hiệp cùng Mẹ Maria tôn thờ Chúa Giêsu 

Thánh Thể. Trong Giờ Thánh này, mọi người sẽ cầu nguyện cho Hiệp Hội 

Thánh Thể Canada ngày một đoàn kết yêu thương nhau hơn, giúp nhau sống 

theo linh đạo cha thánh Eymar . Cha Eymar  không quên hướng về Mẹ Maria 

như mẫu gương tuyệt hảo của việc tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài mời 

gọi mọi người bắt chước đời sống của Mẹ Maria. Đó là một đời sống ẩn khuất, 

một đời sống nội tâm và một đời sống hy sinh. Sau Mẹ Maria, Thánh Giuse, 

Thánh Gioan Tiền Hô và Thánh Maria Mađalêna là những vị thánh giúp ta noi 

gương các ngài để say yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và làm tông đồ cho Bí tích 

Cực Trọng này.  

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho quý ân nhân được hồn an xác mạnh và 

được hưởng hạnh phúc  ước Trời, cầu cho bé Thiên Kim (con anh chị Lương-Cường, 

Montréal) được sớm bình phục, và bé Julia (con anh chị Hồng-Tốt, Ottawa) sớm được lành 

bệnh và cho linh hồn Antôn (anh ruột soeur Dung.sss) sớm được về hưởng Tôn Nhan 

Chúa. 

 

Hát: Ôi Thần Linh Chúa.  (hát 2 câu) 
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c.Huyền:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, là vua, là Chúa chúng con, Chúa đã trở nên con 
người để làm cho chúng con được tham phần vào Thiên Tính của Chúa, Chúa 
thật là Bánh của chúng con trong phép Thánh Thể đáng tôn thờ, chúng con 
nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mầu nhiệm rất cao trọng này, 
cũng biết hướng lòng về Ðức Trinh  ữ Maria rất  ịu hiền, trong người Chúa 
đã muốn được  ựng thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần! Cũng xin Chúa ban 
cho chúng con biết noi gương sự tôn thờ nhiệm tích rất uy nghi mà Mẹ đã 
thực hiện khi còn trên  ương thế, để chúng con được nhìn thấy vương quốc 
Thánh Thể của Chúa lan rộng và phát triển trên toàn thế giới! 

c.Loan: Mỗi ngày chúng ta sống được là nhờ hít thở không khí, mà Thánh Thần 
là Thần Khí ban sự sống cho chúng ta. Trong Kinh Thánh đã  iễn tả. Khi 
Thiên Chúa tạo  ựng con người, thì  gài lấy đất nắn thành hình người, rồi 
 gài hà hơi vào lỗ mũi và ban cho con người sự sống. Chúng ta sống được là 
nhờ hít thở không khí. Chúa Thánh Thần là thần khí  ưỡng nuôi chúng ta. Do 
đó, chúng ta mới nói rằng sự sống hay chết là  o Chúa.  Một biểu tượng khác, 
chúng ta có thể cảm nhận được hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc 
sống, đó là gió. Con mắt thường chúng ta không nhìn thấy gió, nhưng chúng 
ta có thể cảm nhận được gió qua sự rung chuyển của cây, hoặc qua cảm giác 
mát lạnh của gió. 

Là Kitô hữu, chúng ta được diễm phúc sống trong sự hiện diện và tác động 
của Chúa Thánh Thần. Hãy mở lòng ra đón nhận  gài và để cho Ngài dẫn dắt 
cuộc đời chúng ta luôn đi trong sự thiện. Đồng thời hãy cộng tác với Ngài 
trong việc xây dựng một xã hội, một xứ đạo thấm đẫm tình bác ái, yêu 
thương, hiệp nhất và bình an.  
 

c.Hồng: Lạy Ðức Trinh  ữ Vô  hiễm, là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ  ịu hiền 
của chúng con, chúng con kêu cầu Mẹ  ưới tước hiệu Ðức Mẹ Thánh Thể, bởi 
vì Mẹ là Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc đang sống trong phép Thánh Thể, và vì 
chính từ nơi Mẹ mà  gài rút ra Thịt và Máu để nuôi chúng con! Chúng con 
cũng kêu cầu Mẹ  ưới tước hiệu đó bởi vì Mẹ là đấng quyền thế ban phát mọi 
ơn lành, mọi điều hàm chứa trong phép Thánh Thể uy nghi, hơn nữa vì Mẹ là 
người đầu tiên đã chu toàn bổn phận của đời sống Thánh Thể, xin  ạy chúng 
con biết noi gương Mẹ tham  ự Thánh Lễ thế nào cho xứng hợp, biết hiệp lễ 
thế nào cho xứng đáng và biết siêng năng thành kính viếng Thánh Thể. 
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Hát: Phút Than Thở: (hát câu 1 và 2) 
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a.Chinh: (xin mời đứng)                        Mầu Nhiệm Thứ Nhất 

THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 1,28.31.38) 

 gày ấy, sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức 
Chúa ở cùng bà…  ày bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu." Bấy giờ 
Đức Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần 
truyền".  

 (xin mời ngồi) 

Khi vào nhà trinh nữ Maria, sứ thần đã gọi Mẹ bằng tên gọi thần thiêng: 'Đấng đầy ân 
sủng'; 'Ân sủng' ở đây có nghĩa là 'tình yêu của Thiên Chúa'. Vì thế, 'Đấng đầy ơn phúc' 
cũng có nghĩa là 'Đấng được Thiên Chúa yêu thương'.  Một người được yêu, nhất là được 
chính Thiên Chúa yêu thương, phải là người hạnh phúc. Mẹ là Đấng được Thiên Chúa 
yêu thương, được Thiên Chúa ở cùng là vì Mẹ đã luôn đáp lại tiếng mời gọi của Chúa 
bằng tiếng "xin vâng". Mẹ hoàn toàn tin tưởng phó trọn đời mình cho Chúa  ẫn  ắt. 

Thinh lặng 1 phút 

Trong cuộc sống, Thiên Chúa cũng không ngừng mời gọi chúng ta. Chúa mời chúng ta 
sống thành thật, công bình, bao  ung và yêu thương. Chúa mời chúng ta cầu nguyện,  ự 
lễ, đọc kinh tại gia. Chúa mời gọi chúng ta quý trọng hạnh phúc gia đình, trọng tấm lòng, 
nhân đức hơn của cải vật chất, chuyên cần giáo  ục đức tin cho con cái…  hững lời mời 
gọi tuy nhỏ bé, âm thầm nhưng rất quan trọng. Từng tiếng thưa "vâng" với Chúa mỗi 
ngày kết thành con đường  ẫn chúng ta đến với Chúa. Đó là đường  ẫn tới sự sống, tới 
tình yêu và hạnh phúc. Đó là lúc chúng ta trở nên người anh em, người bạn, người yêu 
của Chúa. Đó là lúc cuộc đời chúng ta được "đầy ơn sủng", được Chúa ở cùng, được tràn 
đầy sự sống và niềm vui như Mẹ.  

 (đọc bè 1 & 2) Kinh Lạy Cha, Mười kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã không ngừng mời gọi chúng con nên hoàn thiện như 
Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường thưa "vâng" 
với Chúa trong từng biến cố mỗi ngày, nhất là khi gặp thử thách khổ đau, để đời chúng 
con luôn có Chúa ở cùng. 

(đọc chung) Ôi Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa. 
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c.Trang: (xin mời đứng)                          Mầu Nhiệm Thứ Hai 

ĐỨC MẸ ĐI THĂM BÀ ÊLIZABETH 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 1,39-45) 

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi…, bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà 
Êlizabeth. Bà Êlizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên 
và bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc 
phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi 
đâu, tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em 
chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa 
sẽ thực hiện những gì  gười đã nói với em". 

(xin mời ngồi) 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: " iềm vui là nét chính yếu trong cuộc hội ngộ với bà chị 
Êlizabeth, nơi đó tiếng nói của Mẹ Maria và sự hiện  iện của Đức Kitô trong cung lòng 
Mẹ đã khiến cho Gioan nhảy lên vui sướng”.   hư thế, " iềm Vui của Tin Mừng đổ đầy 
trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp được Chúa Giêsu.  hững ai chấp nhận đề 
nghị cứu độ của  gài đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và 
cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh". 

Thinh lặng 1 phút 

Mang  gôi Lời trong  ạ, Đức Maria đã vội vã đến thăm để giúp người chị họ trong lúc 
sinh nở. Con Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn và đong đầy trái tim Mẹ bằng tình yêu và 
niềm vui. Cuộc viếng thăm đượm tình người lại được đổ đầy tình Chúa. Hai bà mẹ gặp 
nhau bắc nhịp cầu cho cuộc gặp đầy ân sủng giữa hai con trẻ. Trong tác động của Thánh 
Thần, Gioan đã bắt đầu sứ mạng ngôn sứ khi nhảy mừng trước Đấng Cứu Độ còn ẩn giấu 
trong  ạ mẹ. Qua việc viếng thăm gia đình Giacaria của Đức Maria, Thiên Chúa thực hiện 
lời hứa thăm viếng Dân  gài và tuôn đổ tình yêu cứu độ trên nhân loại. 

(đọc bè 1 & 2) Kinh Lạy Cha, Mười kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con luôn biết gìn giữ tâm hồn trong sạch và 
thưa tiếng "vâng" trước mọi lời Chúa mời gọi, để tâm hồn chúng con luôn được đầy tràn 
sự hiện  iện của Chúa, đầy tràn ân sủng và niềm vui, ngõ hầu trong mọi cuộc gặp gỡ, 
chúng con luôn tỏa rạng tình yêu Chúa cho tha nhân. 

(đọc chung) Ôi Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa. 
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c.Hồng:  (xin mời đứng)                               Mầu Nhiệm Thứ Ba 

CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH TẠI BÊLEM 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 2,6-7) 

Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi 
đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ nằm trong nhà trọ. 

(xin mời ngồi) 

 ếu chúng ta cúi xuống tắm rửa cho người bệnh liệt kháng, tưởng đã là hành động can 
đảm và biết mấy yêu thương. Chiêm ngắm Hài  hi nơi máng cỏ, chúng ta biết đó là Chúa. 
Đấng Sáng Tạo nắm giữ mọi sự trong tay  gài, tất cả chúng ta tùy thuộc vào  gài, giờ 
đây lại làm cho chính mình nên nhỏ bé và đặt mình trong đôi tay yêu thương chăm sóc 
của nhân loại. Một Thiên Chúa siêu việt hằng hữu lại tự giới hạn mình trong không gian 
và thời gian. Một Thiên Chúa tột cùng vinh quang lại tự xóa bỏ mình để mang phận 
người mỏng manh, yếu đuối. 

Thinh lặng 1 phút 

Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã tự hạ tột cùng để nên một với kẻ mình yêu. Một Thiên 
Chúa siêu việt đã cúi xuống làm người để con người có thể chạm đến  gài, yêu mến  gài 
và nhờ  gài mà trở nên thần linh và vĩnh cửu như  gài. Có tình yêu nào tuyệt  iệu hơn 
tình Chúa yêu ta? Chỉ khi biết quỳ gối trước máng cỏ, biết mặc lấy sự đơn sơ tột cùng cả 
bên trong lẫn bên ngoài, chúng ta mới có thể nhận ra vị Thiên Chúa ẩn giấu trong sự 
khiêm nhường của một trẻ thơ để gặp gỡ và đáp trả tình yêu khôn vời của  gài  ành cho 
ta.  

(đọc bè 1 & 2) Kinh Lạy Cha, Mười kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Chúa đã thực hiện một bước 
vạn  ặm của tình yêu bao la, của lòng thương xót vô bờ, đi xuống với con người nghèo 
khổ của chúng con, để cùng chia sẻ cái nghèo với chúng con. Điều này vượt xa mọi lý 
luận của nhân loại mà chúng con không bao giờ hiểu thấu. Xin cho lòng tốt của Chúa 
chạm đến chúng con, thấm nhập chúng con và rồi qua chúng con, lan tỏa đến mọi người. 

(đọc chung) Ôi Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa. 

 

 

 



 

10 

 

c.Huyền: (xin mời đứng)                    Mầu Nhiệm Thứ Bốn 

ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 2,22-23) 

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con 
lên Giêrusalem, để tiến  âng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: Mọi con trai 
đầu lòng phải đuợc gọi là của thánh,  ành cho Chúa. 

(xin mời ngồi) 

Mẹ Maria đã  âng hiến tất cả cho Thiên Chúa, ngay cả người con Mẹ yêu thương nhất. 
Còn gì tuyệt vời cho bằng chính hành động  âng cả cuộc đời, cả niềm trông cậy phó thác 
của mình cho Thiên Chúa. Từ đây mọi sự của Mẹ là của Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô 
mời gọi Kitô hữu đi vào hành động  âng hiến chính mình để thiết lập một cuộc gặp gỡ 
mới mẻ với Chúa Giêsu, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa đến gặp gỡ mình.  gài xin tất cả 
Kitô hữu không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này 
không phải  ành cho mình, vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem 
đến. Chúa không làm thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này; mỗi khi chúng ta 
bước một bước đến gần Chúa, chúng ta hiểu ra rằng  gài đã đang ở đó, đang mở rộng 
vòng tay chờ đón ta. 

Thinh lặng 1 phút 

Dâng thân xác và tâm hồn lên Thiên Chúa là lời ca ngợi đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ Maria là 
kiểu mẫu tuyệt vời cho chúng ta. Chúng ta có thể  âng đôi bàn chân cho Chúa để đem 
Tin Mừng đến cho người khác. Dâng đôi bàn tay cho Chúa để thực thi việc lành và nâng 
đỡ tha nhân. Dâng đôi mắt cho Chúa để tìm kiếm người đang lầm lạc và tỏa sáng trong 
cái nhìn vẻ đẹp tinh tuyền, ấm áp, yêu thương. Dâng đôi tai ta cho Chúa để nghe tiếng 
thở than của kẻ bất hạnh, người khốn cùng. 

(đọc bè 1 & 2) Kinh Lạy Cha, Mười kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày nay, nhiều cha mẹ đang phải đau khổ vì con cái. Đó là 
cái giá họ phải trả khi chính họ không nghe theo tiếng Chúa mời gọi, không sống theo 
những gì Chúa truyền  ạy, không quan tâm chăm lo nhu cầu thiêng liêng của con cái.  Xin 
cho các gia đình có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn tin tưởng và phó 
thác cho tình thương quan phòng của Chúa, và sống trung thành với giáo huấn của Chúa.  
Xin  ạy chúng con biết bắt chước Mẹ Maria mà hiến  âng cuộc đời để làm sáng Danh 
Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Amen. 

 (đọc chung)  Ôi Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa. 
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c.Loan: (xin mời đứng)                                   Mầu Nhiệm Thứ Năm 

ĐỨC MẸ TÌM ĐƯỢC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 2,42-43.46) 

Khi Con Trẻ được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền… Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, 
còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết… Sau ba ngày, hai ông 
bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy  ạy, vừa nghe họ vừa đặt 
câu hỏi. 

(xin mời ngồi) 

Hành trình đức tin của Đức Maria không luôn nhẹ nhàng, êm thắm. Mẹ đã phải trải qua 
những kinh nghiệm đớn đau khi tin và bước theo Chúa. Từ sự cùng cực của Belem đến 
ba ngày lạc mất con, từ những bước chân theo Giêsu trên đường truyền giáo đến nẻo 
thương khó  ẫn tới Calvê… Mẹ Maria đã trải qua bao thử thách đức tin lớn lao. Tuy 
nhiên, Mẹ luôn phó thác và tin tưởng vào Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã thanh 
luyện, uốn nắn Mẹ,  ạy Mẹ sẵn sàng từ bỏ chương trình riêng, tự hủy chính mình, khước 
từ cả những gì thiết thân nhất với mình, để đi vào chương trình của Chúa, để tận hiến 
mình cho Chúa, để thuộc trọn về Chúa.  

Thinh lặng 1 phút 

Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta ôn lại hành trình đức tin của Mẹ. Mẹ đã chiến 
thắng bản thân, đã vượt qua những thử thách và đạt tới đích điểm của hành trình đức 
tin.  hìn lên Mẹ, chúng ta sẽ được tăng thêm sức mạnh để đón nhận tất cả những thử 
thách gian nan vì lòng yêu mến Chúa và cùng Mẹ đi trọn con đường đức tin, con đường 
 ẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, nguồn phúc bất  iệt. 

(đọc bè 1 & 2) Kinh Lạy Cha, Mười kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc sống với 
Chúa. Xin cho chúng con cảm thấy thiếu vắng mỗi khi xa Chúa để biết quay lại với Chúa. 
Xin cho chúng con biết kiên tâm tìm Chúa  ù giữa bao tăm tối và thử thách, để Chúa  ần 
trở nên lẽ sống, nên gia nghiệp  uy nhất của cuộc đời chúng con. 

(đọc chung)  Ôi Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa. 

(đọc chung)  Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, biết từ bỏ ý riêng để thực 
hiện ý Chúa. Xin giúp chúng con can đảm vượt qua mọi thử thách, giữ vững niềm tin nơi 
Chúa và bước theo Chúa đến cùng. Lạy Mẹ Maria, chúng con vừa cùng Mẹ chiêm ngắm 
các Mầu nhiệm của kinh Mân Côi. Xin cho ý nghĩa và ơn sủng cứu độ của các Mầu  hiệm 
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 ần thấm nhập cuộc đời chúng con, để khi lòng chúng con mở ra đón nhận Đấng Cứu Độ, 
thì cuộc đời mỗi người chúng con cũng trở nên  ấu chứng sự hiện  iện, tình yêu, niềm 
vui và hy vọng của Thiên Chúa cho nhau và cho mọi người mà chúng con gặp mỗi ngày. 
Amen. 

(xin mời quỳ) 

Bè 1: Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu 
Bè 2: 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  gôi 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  ung. 
Chúa Giêsu Thánh Thể là đại  ương 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  ịu  àng trong lòng. 

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. 

a.Chinh: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, 

trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con  âng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của 

chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia 

đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa 

và của Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ  Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

***Amen 

Hát  Cầu cho Đức   áo  oàng. 

 ày con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.  ày con là đá, 

Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 
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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. 
 
 ờ  ngu ện cầu cho Đức   áo  oàng: 
 
c.Loan: 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    h ệ  T ch. 
 
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  ương 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  ương cảm tạ suốt đời Amen. 

 

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. Xin cho 

chu ng con bie t mo  t nie m su ng k  nh me n ye u b   t  ch ky   ie  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)   

 át:  Con Xin Dâng Mẹ: (hát 3 câu) 
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 át:  Thần Kh  Chúa Sa  Tô   (hát 4 câu) 
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(Xin mời quỳ và đọc chung) 

Kinh Cầu   i Thánh E mar  
  
 Lạ  thánh  h r  Giu-li-a-nô,  ư i    th c     c a   ng tin  ối   i Thánh Thể Ch a, cha    
g i  ến trần gian  ời   u g i  i u  ời n  : CHÚA GIÊSU C  Đ     Y M I S  ĐỀU LÀ   NGƯ I, 
nhờ  ời cầu  ầu c a Đức Trinh Nữ rất thánh Maria  M  Thánh Thể, xin cầu c ng Ch a ch  ch ng 
con, xin ch  tiếng   u t  t m h n cha,    c   m   ng tr ng t m h n,     h i g i    n  h   n i    
canh t n rộng r i,      u  a ch   ời  ống Kit  hữu. 
  in ch  tiếng g i c a cha,  ang  ội mạnh m       u  a h n nữa t  trời ca , khi cha   
tr ng  inh  uang các Thánh, xin cha  h i  ậ  n i các t n hữu,      c  iệt n i các  inh m c,     ối 
tư ng   n      ng cha   u   nh,  ư c c  th m nhi u  ội  u n t n thờ,    t ng    m i c a Thánh 
Thể th   gư ng cha,  iết tận hiến  ể t n  inh Thánh Thể n i cá nh n    tr ng m i   n tộc     
như thế    h ạt  ộng,  ể  ình an Ch a Kit  mau  ến   i  ư ng  uốc tình   u. Amen 
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Bài đọc thêm 

Có bao nhiêu Ơn Ch a Thánh Thần? 

 ô  na ,   áo  ộ   ừng Đạ   ễ Chúa Thánh Thần   ện Xuống. Trong số các k nh cầu 
x n Chúa Thánh Thần, chúng ta thấ  có k nh cầu “X n Bả  Ơn Chúa Thánh Thần”. Vậ , 
Chúa Thánh Thần chỉ ban bả  ơn thô  ha  sao? Còn các đặc sủng Thánh   nh thì xếp ở 
chỗ nào? 

Chúa Thánh Thần không chỉ ban 7 ơn mà thôi, nhưng còn rất nhiều ơn nữa. Trước khi vào 
đề, thiết tưởng nên lưu ý hai điểm liên quan tới vấn đề  ịch thuật. 

- Trước hết là  anh xưng của  gôi Ba Thiên Chúa: Trong tiếng Latin,  anh xưng là “Spiritus 
Sanctus” (tiếng Pháp là “Saint Esprit”, tiếng Anh là “Holy Spirit”), nhưng khi được  ịch sang 
tiếng Việt, chúng ta thấy có ba từ ngữ: “Chúa Thánh Thần”, “Thánh Linh”, “Thần Khí”. Một 
cách tương tự như vậy, các từ ngữ “ân ban, ân huệ, linh ân, đặc sủng, đoàn sủng, hồng ân, 
quà tặng, tặng phẩm” chung quy cũng hàm ngụ một tư tưởng thần học là “điều được trao 
ban”. Do đó, trước khi nói đến các ơn mà “Chúa Thánh Thần” ban cho chúng ta, thì cần phải 
nói đến chính Thánh Thần là Đấng được Chúa Cha ban cho chúng ta. Điều này được nêu bật 
nơi nhiều tác phẩm của Tân ước, thí  ụ như Tin mừng thánh Luca (Lc 11,13), Tin mừng 
thánh Gioan (Ga 14,26; 15,26), và thánh Phaolô đồng hóa Thánh Thần với tình yêu được đổ 
tràn xuống tâm hồn chúng ta (Rm 5,5). 

- Sau đó, người ta mới bắt đầu nghĩ tới những tác động của “Chúa Thánh Thần” nơi chúng ta, 
và tìm cách mô tả chi tiết thành các ân huệ mà  gài ban cho các tín hữu, xét theo từng cá 
nhân hoặc xét theo phần tử của cộng đoàn. Đó là nguồn gốc của thần học về các ân huệ của 
Chúa Thánh Thần. 

Vậ  có bao nh êu  n huệ của Chúa Thánh Thần? 

Không thể nào làm một bản thống kê đầy đủ được.  hư vừa nói, ân huệ lớn nhất mà thánh 
Phaolô ghi nhận đó là “agape”, tức là lòng yêu mến, nói ở thư Rôma Chương 5 câu 5. Cần 
móc nối tư tưởng này với thư thứ nhất gửi Corinto Chương 13 (quen gọi là bài ca đức ái), 
khi thánh Phaolô đặt “agape” như chóp đỉnh của mọi thứ ân huệ. Mãi đến thời Trung cổ, 
thánh Tôma Aquinô mới trình bày hệ thống của các ân huệ Thánh Linh  ựa theo hai  anh 
sách: một  anh sách gồm 7 ơn Chúa Thánh Thần nhắm đến việc tăng trưởng nhân đức; còn 
một  anh sách khác  ựa theo các đặc sủng hay đoàn sủng. 

Danh sách 7 ơn Chúa Thánh Thần có cơ sở nào trong K nh Thánh không? 

Danh sách này  ựa theo một bản văn của Cựu ước, ở sách Isaia 11,1-3. Bản văn Do Thái viết 
như sau: “Từ gốc tổ Giesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. 
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Thần Khí Giavê sẽ ngự trên vị này: Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và 
dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Giavê. Lòng kính sợ Giavê làm cho Người hứng thú”. 

Đoạn văn này nói đến Đấng Mêsia được Thần Khí của Thiên Chúa trang bị với những đức 
tính của tiền bối: “khôn ngoan” và “trí tuệ” như vua Salomon; “mưu lược” và “hùng mạnh” 
như vua Đavit; “hiểu biết” và “kính sợ Đức Chúa” như các tổ phụ. Bản văn Do Thái chỉ nói 
đến ba cặp Thần Khí (nghĩa là mới chỉ có 6 ơn), nhưng ơn “kính sợ” được lặp lại hai lần. 
 hằm tránh sự trùng hợp, bản  ịch Kinh Thánh sang tiếng Hy Lạp và Latin đã sửa đổi thành 
“hiếu thảo”, và như vậy là có tất cả được bảy ơn. Con số 7 tượng trưng cho sự sung mãn. Tự 
nó, bản văn của ngôn sứ Isaia nói đến những đức tính của Đấng Mêsia; nhưng thánh 
Augustin và thánh Gregorio Cả áp  ụng vào những ân huệ mà Thánh Linh ban cho các Kitô 
hữu. 

Bả   n huệ ấ  có  ch lợ  gì cho đờ  sống đạo không? 

Có chứ. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết rằng: “Các ơn này bổ túc và hoàn thiện những 
nhân đức nơi những người lãnh nhận, giúp cho người tín hữu dễ dàng và mau mắn tuân theo 
các điều Thiên Chúa soi sáng”.[1] Thực ra, sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo chỉ nói cách 
tổng quát vậy thôi, chứ không đi sâu vào chi tiết về bản chất của mỗi ân huệ. Thần học cổ 
điển đã xếp đặt các ân huệ cách hệ thống từ trên xuống  ưới, và cũng giải thích vai trò mỗi 
ân huệ như thế này: 

- Đứng đầu là ơn Khôn ngoan (hay cũng dịch là ơn Cao minh), giúp chúng ta gắn bó với Thiên 
Chúa, nguồn hạnh phúc chân thật. 

- Thứ hai là ơn Thâm hiểu (hay cũng dịch là ơn Hiểu biết), ban cho ta sự hiểu biết sâu sắc các 
chân lý đức tin. 

- Thứ ba là ơn Minh luận (hay cũng dịch là ơn Thông minh), giúp ta phán đoán giá trị của các 
thụ tạo theo ánh sáng đức tin. 

- Thứ bốn là ơn Chỉ giáo (hay là ơn biết Lo liệu), ban cho ta biết chọn lựa con đường nào ý 
Chúa hơn cả và ngoan ngoãn để cho Chúa hướng  ẫn. 

Bốn ân huệ trên thuộc về trí tuệ; ba ân huệ còn lại thuộc về ý chí, đó là: 

- Thứ năm là ơn Sùng hiếu (hay là ơn Hiếu thảo hoặc ơn Đạo đức), ban cho ta tôn thờ Thiên 
Chúa với tinh thần con thảo và liên hệ với mọi người như con cái cùng Cha. 

- Thứ sáu là ơn Dũng cảm (hay là ơn Mạnh bạo), giúp ta vượt thắng mọi khó khăn hoặc chịu 
đựng đau khổ nhờ sức mạnh Chúa ban. 

- Thứ bảy là ơn Kính sợ, giúp ta tránh tội và loại bỏ sự quyến luyến của cải trần thế khi nó 
làm mất lòng tôn kính mến yêu Chúa. 

http://catechesis.net/index.php/tai-lieu/hieu-song-duc-tin/3190-hieu-song-duc-tin-co-bao-nhieu-on-chua-thanh-than#ftn1
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Đó là giải thích bản chất của từng ân huệ. Còn khi bàn về vai trò của những ơn này, thì thánh 
Tôma Aquinô cho rằng: bình thường chúng ta thực hành điều tốt nhờ các nhân đức; các ân 
huệ của Chúa Thánh Thần tăng cường sức lực để chúng ta thực hiện các nhân đức “cách anh 
hùng”, điển hình như trường hợp mà Giáo Hội đòi hỏi nơi hồ sơ phong thánh. Dù sao, đây là 
lối giải thích của thánh Tôma Aquinô về sự cần thiết của bảy ân huệ Chúa Thánh Linh. Trên 
thực tế, Chúa Thánh Thần ban các ân huệ cho tất cả mọi tín hữu chứ không riêng gì cho các 
vị thánh. Duy có điều là các vị thánh ngoan ngoãn để cho Thánh Thần  ẫn  ắt, còn chúng ta 
thì làm ngơ giả điếc, không đếm xỉa đến tiếng thôi thúc của Thánh Thần tiến đến sự trọn 
lành. 

Bả  ơn Chúa Thánh Thần có khác vớ  các đặc sủng Thánh   nh không? 

Xét về từ ngữ thì không có gì khác. “Ơn Chúa Thánh Thần” và “đặc sủng Thánh Linh” đều là 
những ơn ban (hồng ân, tặng phẩm) của  gôi Ba Thiên Chúa.  hưng xét về mục tiêu, thì các 
nhà thần học Trung cổ đã phân chia ra thành hai nhóm. 

-  hóm thứ nhất bao gồm bảy linh ân như vừa nói, mục tiêu là giúp các tín hữu nên thánh. 

-  hóm thứ hai gồm những ân huệ mà Thánh Linh ban cho các tín hữu nhằm giúp ích cho 
cộng đoàn Giáo Hội. 

Đạo lý này  ựa theo giáo huấn của thánh Phaolô. Khi viết thư cho các cộng đoàn, thánh tông 
đồ nhận thấy Thánh Linh đã ban cho các tín hữu rất nhiều ân huệ: những ân huệ này mang 
tính cách đa  ạng, không phải ai ai cũng lãnh được (nghĩa là người có người không), và có 
người lãnh được ơn này nhưng không nhận được ơn kia (nghĩa là không đồng đều). Không 
nói ai cũng đoán được, chuyện ghen tương phân bì đương nhiên xảy ra: kẻ không có thì 
ghen tị với kẻ có; người có thì vênh váo tự phụ với người không có; giữa hai người đều có 
thì tranh chấp với nhau, xem ai trọng hơn ai. Trong bối cảnh đó, thánh Phaolô đã giải thích 
về vai trò của các đặc sủng thế này: Chúa Thánh Thần không phân phát đồng đều các ân huệ 
cho mỗi người bởi vì mục tiêu của chúng không phải là để tôn vinh cá nhân, nhưng là để xây 
 ựng cộng đoàn. Cộng đoàn được ví như một thân thể, với nhiều bộ phận, cơ quan, chức 
năng khác nhau. Tất cả mọi bộ phận đều quan trọng cho sự hoạt động của thân thể: mắt cần 
đến chân tay, đầu cần đến trái tim,v.v... Không cơ quan nào có quyền lên mặt tự đắc, khinh 
chê các bộ phận khác, bởi vì nhiều khi chính những cơ quan bé nhỏ tế nhị nhất lại là cơ 
quan sinh tử. 

Vậ  có tất cả bao nh êu đặc sủng? 

Thánh Phaolô đã liệt kê bốn  anh sách các đặc sủng: 

- Hai  anh sách ở Chương 12 của thư thứ nhất gửi cộng đoàn tín hữu Corinto, câu 8 đến câu 
10, và câu 28 đến câu 30. 
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- Danh sách thứ ba ở thư gửi cộng đoàn tín hữu Rôma, Chương 12 câu 6. 

- Danh sách thứ bốn ở thư gửi cộng đoàn tín hữu Epheso, Chương 4 câu 11. 

Trong bốn  anh sách, người ta thấy có những đặc sủng trùng hợp với nhau, nhưng cũng có 
nhiều  ị biệt. Từ đó, ta có thể nhận xét rằng, không thể nào làm bản thống kê toàn thể các 
đặc sủng được. Con số các đặc sủng không bị giới hạn, và được Chúa Thánh Thần ban phát 
cho Giáo Hội tùy theo nhu cầu mỗi nơi và mỗi thời. 

Có dấu h ệu nào nhận b ết rằng  ình đã nhận được  ột đặc sủng không? 

Tùy chúng ta hiểu đặc sủng theo nghĩa nào, mà ta đánh giá về sự hiện hữu của nó. 

- Có người hiểu đặc sủng theo nghĩa là ân huệ khác thường; chẳng hạn như: chữa bệnh, nói 
ngôn ngữ lạ, nói tiên tri,… theo nghĩa này, đặc sủng hiếm lắm. 

-  gười khác thì hiểu đặc sủng theo nghĩa bình thường; chẳng hạn như: ơn phục vụ, ơn an 
ủi,… theo nghĩa này, số người lãnh đặc sủng nhiều hơn. 

Dù sao, các nhà tu đức đã lưu ý hai điểm sau đây: 

- Thứ nhất, các đặc sủng này được ban nhằm xây  ựng cộng đoàn, chứ không phải để khoe 
khoang vênh váo; vì thế đừng ai sử  ụng đặc sủng để tìm cầu  anh lợi cá nhân. 

- Thứ hai, người nhận đặc sủng chưa chắc đã là người thánh thiện; vì thế Chúa Giêsu đã 
cảnh cáo rằng: vào ngày phán xét, có người tự hào rằng mình đã nói tiên tri, trừ quỷ, làm 
phép lạ nhân  anh Chúa, nhưng họ sẽ nghe tiếng đáp lại: “Ta không biết các ngươi” (Mt 
7,23). Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Corinto rằng: hãy ước ao đặc sủng cao quý nhất, 
đó là đức ái. 

 goà  7  n huệ và các đặc sủng, Chúa Thánh Thần còn ban những ơn nào nữa không? 

Chúng ta không thể nào thiết lập  anh sách kiểm kê các hoạt động của Chúa Thánh Thần. 
 goài 7 ân huệ (nhằm giúp các tín hữu nên thánh) và các đặc sủng (nhằm xây dựng cộng 
đoàn), các nhà thần học còn nói đến 12 hoa trái của Chúa Thánh Linh,  ựa theo đoạn văn Gl 
5,22-23, được sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo liệt kê lại, đó là: 

"Bác Á ,  oan  ạc, Bình An,  hẫn  ạ ,  h n Từ,  ương 
Th ện,   ền  oà, Khoan Dung, Trung T n, Kh ê   hu, T ết 
Độ, và Thanh Kh ết". 


