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              CHUÙA NHAÄT I MUØA VOÏNG - C    
                                                                   

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin- Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh       

 Haùt: Cùuøng thờ lạy Chúa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang cuøng vôùi 

Giaùo Hoäi böôùc vaøo Naêm Phuïng vuï môùi, thôøi gian chuaån bò 

möøng Maàu Nhieäm Giaùng sinh baèng vieäc tænh thöùc vaø caàu 

nguyeän. Chuùa ñaõ ñeán traàn gian thöïc hieän söù vuï loan baùo Tin 

Möøng  roài, nhöng Chuùa seõ coøn ngöï ñeán laàn thöù hai trong vinh 

quang, vaøo luùc thôøi gian chaám döùt. Tin töôûng vaø caäy troâng 

nôi Chuùa laø Ñaáng seõ cöùu thoaùt chuùng con, chuùng con xin 

daâng lôøi chuùc tuïng:  

1- Ngaøi xuaát hieän, laïy Ngoâi Lôøi vónh cöûu, nhö haøo quang 

Thaùnh Phuï göûi xuoáng traàn, laøm ngöôøi theá ñeå tìm 

phöông giaûi cöùu, caû muoân loaøi khi saép maõn thôøi gian – 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

  Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Xin chieáu toûa cho hoàn thieâng röïc rôõ, löûa yeâu Ngaøi, xin 

thieâu ñoát taâm linh; khi nhaïc thaùnh treân moâi vöøa chôùm 

nôû, ñaõ tieâu tan bao caûm nghó toäi tình –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Vaø khi tôùi ngaøy giaùng laâm thaåm phaùn, Ngaøi xeùt soi 

moïi toan tính trong loøng. Vieäc ngay chính: ñaùng Nöôùc 
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Trôøi vieân maõn, toäi aån taøng: phaûi leân aùn chaúng dung –  

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Daùm xin Chuùa ñem loøng thöông trôøi beå, toäi muoân vaøn, 

Löôïng Caû thöù tha cho! Cuøng chö thaùnh cuûa ngaøn muoân 

theá heä, chuùng con ñaây höôûng haïnh phuùc mong chôø –  

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Vinh danh Chuùa, laïy Ngoâi Cha haèng coù, Vinh danh 

Ngaøi, taâu Thaùnh Töû Gieâsu, Vinh danh Ngaøi, laïy Thaùnh 

Thaàn Thieân Chuùa, töï muoân ñôøi vaø maõi ñeán thieân thu –  

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

        

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe… (Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 21,25-28; 34-36   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3 – 5’)  

 

TAÏ ÔN 

          Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa coâ ñoïng taát caû caùc bieán coá cuûa 

thôøi taän theá vaøo cuoäc ngöï ñeán khaûi hoaøn cuûa Chuùa trong tö 

caùch laø Con Ngöôøi, ñeå quy tuï nhöõng ai Thieân Chuùa ñaõ tuyeån 

choïn töø khaép boán phöông. Söï ñaûo loän cuûa theá giôùi naøy baùo 
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cho chuùng con bieát: Nöôùc Thieân Chuùa ñang ñeán gaàn vaø ñaõ 

tôùi luùc moïi ngöôøi ñöôïc cöùu chuoäc. Trong taâm tình ngôïi khen 

quyeàn naêng cöùu ñoä cuûa Chuùa, chuùng con xin daâng lôøi taï ôn: 

 

1- ‚Baáy giôø thieân haï seõ thaáy Con Ngöôøi ñaày quyeàn naêng 

vaø vinh quang ngöï trong ñaùm maây maø ñeán‛ - Laïïy Chuùa 

Gieâsu, danh hieäu ‚Con Ngöôøi‛ maø Chuùa ñaõ töï nhaän,  

cho chuùng con thaáy: Chuùa laø Ñaáng Cöùu Ñoä muoân daân, 

Ñaáng daùm saün saøng gaùnh vaùc ñònh meänh cuûa loaøi ngöôøi 

chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-   Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin theá giôùi naøy laø do 

Thieân Chuùa taïo döïng vaø noù seõ coù ngaøy keát thuùc. Söï keát 

thuùc naøy ñaõ ñöôïc Chuùa baùo cho chuùng con trong Kinh 

Thaùnh, ñeå chuùng con luoân coù söï chuaån bò saün saøng chôø 

ñoùn Chuùa ñeán - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

 3- Laïy Chuùa Gieâsu, nôi Bí Tích Thaùnh Theå coù ngaân haøng 

tình yeâu, baûo ñaûm haïnh phuùc ñôøi ñôøi cho chuùng con. Vì 

chính nôi ñaây, chuùng con ñöôïc gaëp gôõ Chuùa, ñöôïc nhaän 

laõnh muoân vaøn aân suûng cuûa Chuùa cho ñôøi soáng ñöùc tin 

cuûa chuùng con hoâm nay - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-   Laïy Chuùa Gieâsu, Thaùnh Theå Chuùa ngöï giöõa traàn gian 

chöùng kieán bao vui buoàn söôùng khoå cuûa ñôøi soáng con 

ngöôøi, vaø nhö moät naâng ñôõ, uûi an, chöõa laønh chuùng con 
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trong moïi côn gian nan thöû thaùch - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Taï ôn trôøi…                          

 

SAÙM HỐI                    (Môøi coäng ñoaøn quyø)   

       Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø Thaày daïy nhaân haäu, laø Muïc 

Töû heát loøng vì ñoaøn chieân. Chuùng con laø nhöõng ngöôøi toäi loãi 

yeáu heøn chaïy ñeán keâu caàu vaø troâng caäy vaøo tình thöông cuûa 

Chuùa, haàu chuùng con coù theå ñöùng vöõng tröôùc maët Chuùa trong 

ngaøy Chuùa quang laâm. Xin Chuùa thöông xoùt chuùng con: 
 

 

1- Taát caû nhöõng thöïc taïi traàn gian roài cuõng qua ñi, chæ coù 

Thieân Chuùa laø beàn vöõng. Theá maø laïy Chuùa, con ngöôøi 

hoâm nay vaãn cöù maûi meâ baùm chaët vaøo noù nhö cöùu caùnh 

cuûa mình, ñeå lô laø trong ñôøi soáng ñöùc tin - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Con ngöôøi ngaøy nay ñang ñaùnh maát yù thöùc veà toäi, vì hoï 

muoán loaïi Thieân Chuùa ra khoûi cuoäc ñôøi. Ñaây laø moät 

thaûm hoïa cho moïi ngöôøi, khi con ngöôøi khoâng coøn nhìn 

thaáy nhöõng ñieàu toát ñeïp maø Thieân Chuùa vaãn ñang thöïc 

hieän nôi hoï vaø nôi tha nhaân - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  
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3- Nôi Bí Tích Thaùnh Theå, Chuùa môøi  goïi chuùng con ñeán 

laõnh nhaän ôn Chuùa ban vaø ñeå ñöôïc Chuùa boài döôõng taâm 

linh. Nhöng chuùng con vaãn thôø ô tröôùc Bí Tích cöïc troïng 

naøy vaø coøn coi thöôøng vieäc tham döï Thaùnh leã vaø röôùc leã 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

4-  Muøa Voïng giuùp chuùng con nhôù ñeán queâ höông mình ôû 

treân trôøi ñeå chuaån bò cho ngaøy chuùng con ñöôïc gaëp 

Chuùa. Nhöng Chuùa ôi, nhöõng söï theá traàn vaãn cuoán huùt 

chuùng con, khieán chuùng con xao laõng vaø queân ñi cuøng 

ñích cuûa ñôøi mình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, treân ñôøi naøy, chaúng coù ai coù loøng nhaân 

haäu ñoùn nhaän nhöõng khuyeát ñieåm cuûa chuùng con ñeå 

chöõa laønh nhö Chuùa. Vaäy maø nhaân loaïi chuùng con vaãn 

chöa chòu thoáng hoái aên naên, trôû veà vôùi Chuùa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

      (Thinh laëng 3 – 5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû theâm)   

 Haùt: Con vaãn troâng caäy Chuùa…         

                

XIN ÔN                         (Môøi coäng ñoaøn ñöùng)       

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Muøa voïng laø cô hoäi thöùc 

tænh taâm hoàn moãi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con: Chuùa ñaõ ñeán 

traàn gian roài, Chuùa coøn ñeán vôùi con ngöôøi qua Lôøi Chuùa, qua 
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caùc bí tích, ñaëc bieät nôi Bí Tích Thaùnh Theå, qua Giaùo Hoäi vaø 

Chuùa seõ coøn ñeán traàn gian trong vinh quang. Vôùi nieàm tin ñoù, 

chuùng con xin daâng nhöõng öôùc nguyeän: 

1- Tröôùc khi Ñöùc Kitoâ quang laâm, Hoäi Thaùnh phaûi traûi qua 

moät cuoäc thöû thaùch cuoái cuøng khieán nhieàu tín höõu bò 

lung laïc ñöùc tin - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban ñaày 

traøn ôn Chuùa Thaùnh Thaàn treân Ñöùc Giaùo Hoaøng … vaø 

caùc vò muïc töû trong Hoäi Thaùnh, ñeå caùc ngaøi can ñaûm, 

trung thaønh höôùng daãn ñoaøn chieân böôùc theo chaân Chuùa 

- Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  ‚Vaäy anh em haõy tænh thöùc vaø caàu nguyeän luoân, haàu ñuû 

söùc thoaùt khoûi moïi ñieàu saép xaûy ñeán vaø ñöùng vöõng tröôùc 

maët Con Ngöôøi‛ - Xin cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu yù thöùc 

hôn lôøi Chuùa noùi naêm xöa, cuõng laø lôøi nhaéc nhôû cho moãi 

ngöôøi hoâm nay, ñeå moïi ngöôøi cuøng ñöôïc höôûng ôn cöùu 

ñoäï Chuùa ban - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Theá giôùi hoâm nay coøn ñang lao ñao vì nhöõng teä naïn xaõ 

hoäi laøm suy thoaùi tinh thaàn ñaïo ñöùc con ngöôøi - Xin cho 

nhaân loaïi bieát trôû veà vaø nhìn nhaän Chuùa laø vò thaåm phaùn 

coâng minh chính tröïc, laø nguoàn maïch cuûa söï thaùnh 

thieän, ñeå hoaùn caûi vaø ñöôïc phuïc hoài ôn laøm con caùi 

Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

4-  Ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi quan taâm ñeán söï soáng, nhöng 

cuõng khoâng thieáu nhöõng ngöôøi vì ích kyû, tham danh 
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voïng maø boû ñi nhöõng maàm soáng töø trong loøng meï - Xin 

Chuùa tha thöù, ban ôn, ñeå moïi ngöôøi bieát toân troïng söï 

soáng vaø bieát baûo veä con ngöôøi trong moïi hoaøn caûnh - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tha thieát caàu xin Chuùa cho 

moïi ngöôøi bieát bôùt chuùt thôøi giôø ñeå ñeán gaëp gôõ Chuùa 

trong Bí Tích Thaùnh Theå, vaø laõnh caùc ôn caàn thieát cho 

ñôøi soáng ñöùc tin hoâm nay - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 (Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng. Coù theå môøi chia seû) 
 

KEÁT THUÙC    

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.       

                                  Ñaây nhieäm tích.    

       

 

 

 

CHUÙA NHAÄT II MUØA VOÏNG - C 
                                                                   

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin- Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh       

 Haùt: Thôø laïy Chuùa …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Thieân Chuùa laø Chuùa chuùng con, chuùng con taï ôn 

Chuùa ñaõ ban Ñöùc Kitoâ, Con Moät yeâu quyù cuûa Chuùa cho nhaân 
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loaïi chuùng con, Ngöôøi laø Ñaáng ñaõ thöïc hieän coâng cuoäc cöùu 

ñoä con ngöôøi theo chöông trình yeâu thöông nhieäm maàu cuûa 

Chuùa. Vaø giôø ñaây, Chuùa coøn ngöï nôi Bí Tích Thaùnh Theå ñeå 

neân nguoàn soáng, nguoàn hy voïng ñôøi ñôøi cho moãi ngöôøi chuùng 

con. Vôùi taâm tình bieát ôn, chuùng con xin daâng lôøi ca tuïng 

Chuùa:  

1- Beä roàng khaán nguyeän Hoùa Coâng, haøo quang muoân thuôû 

soi loøng thöù daân, tay Ngaøi cöùu ñoä gian traàn, laéng nghe 

lôøi keû phaøm nhaân toû baøy: Xoùt thöông caûnh theá gian naøy, 

trong tay thaàn cheát thaùng ngaøy heùo hon, theá nhaân suy 

nhöôïc hao moøn, Chuùa tìm linh döôïc ngaøn muoân nhieäm 

maàu – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Thôøi gian vieân maõn khôûi ñaàu, Chuùa vaøo traàn theá khaùc 

naøo lang quaân, böôùc ra khoûi choán phoøng loan, laø loøng 

Thaùnh Maãu muoân vaøn trinh trong - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Quyeàn naêng tuyeät ñoái voâ song, khieán cho thuï taïo moät 

loøng khieáp oai, trôøi cao ñaát thaáp moïi loaøi, veïn toaøn thieân 

yù chaúng sai chuùt naøo - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Khaån naøi Ñaáng Thaùnh chí cao, tôùi ngaøy Thaåm Phaùn laïi 

vaøo traàn gian, giöõ con luoân ñöôïc an toaøn, khoûi vöông 
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caïm baãy Xa-tan treân ñôøi -  Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Tieán daâng Vua Caû Nöôùc Trôøi, cuøng daâng Thaùnh Phuï 

ngaøn lôøi chuùc vinh, Thaùnh Thaàn ñoàng trò uy linh, muoân 

ngaøn thieân söù ñoàng thanh haùt möøng -  Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe…(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 3,1-6  

(Môøi coäng ñoaøn ngoài - Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3 – 5’)  

 

TAÏ ÔN 

          Laïy Chuùa Gieâsu, ñeå doïn ñöôøng cho Chuùa ñeán, Gioan 

Taåy Giaû ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi thoáng hoái aên naên ñeå nhaän 

laõnh ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa. Lôøi môøi goïi ñoù vaãn coù giaù 

trò cho thôøi ñaïi hoâm nay cuûa chuùng con, ñeå chuùng con ñöôïc 

gaëp gôõ Chuùa, soáng vôùi Chuùa vaø ñeå ñöôïc Chuùa höôùng daãn ñôøi 

chuùng con. Vôùi loøng thaønh yeâu meán, chuùng con xin daâng leân 

Chuùa taâm tình tri aân: 

1-‚Coù tieáng ngöôøi hoâ trong hoang ñòa: haõy  doïn saün con 

ñöôøng cho Ñöùc Chuùa, söûa loái cho thaúng ñeå Ngöôøi ñi‛ - 

Laïïy Chuùa Gieâsu, chöông trình cöùu ñoä lôùn lao cuûa Chuùa 
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khoâng khôûi ñaàu töø moät thuû ñoâ, nhöng laïi töø hoang ñòa, 

ñeå cho chuùng con nhaän ra con ñöôøng ñeán vôùi Chuùa phaûi 

laø con ñöôøng noäi taâm  - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Xöa trong hoang ñòa, Thaùnh Gioan Tieàn Hoâ ñaõ nghe 

ñöôïc tieáng Chuùa nhôø soáng noäi taâm vaø thinh laëng. Giôø 

ñaây, qua Lôøi Chuùa vaø qua giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh, 

Chuùa cuõng muoán chuùng con khaùm phaù ra tình yeâu Chuùa 

ñang hieän dieän, ñoàng haønh vôùi chuùng con trong töøng 

giaây phuùt cuûa cuoäc ñôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø ñöôøng noái lieàn trôøi vôùi ñaát, laø 

chieác caàu cöùu roãi, laø ngöôøi hoa tieâu taøi gioûi, laø höôùng 

daãn vieân tuyeät haûo ñeå ñöa chuùng con ñeán vôùi Chuùa Cha 

vaø vôùi anh chò em chung quanh - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ khieâm nhöôøng töï haï mình 

trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå ñöôïc ôû gaàn nhaân loaïi 

chuùng con. Vaø hôn theá nöõa, Chuùa coøn trôû neân löông thöïc 

ban söï soáng ñôøi ñôøi cho chuùng con treân böôùc ñöôøng löõ 

thöù tieán veà queâ trôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì…                          



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 13 

 

 

SAÙM HỐI         (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

       Laïy Chuùa Gieâsu, trong giôø phuùt linh thieâng quyø gaàn beân 

Thaùnh Theå Chuùa, chuùng con nhìn laïi mình vôùi taâm hoàn thoáng 

hoái aên naên. Chuùng con muoán ñöôïc Chuùa thanh taåy nhöõng yù 

nghó tieâu cöïc ñang len loûi vaøo taâm trí chuùng con. Chuùng con 

muoán ñöôïc Chuùa höôùng daãn ñôøi soáng chuùng con, ñeå chuùng 

con böôùc ñi trong ñöôøng loái Chuùa. Xin Chuùa thöông ñeán nhaân 

loaïi chuùng con: 

 

1- Giöõa loøng theá giôùi hoâm nay, Giaùo Hoäi vaãn thay lôøi 

Thaùnh Gioan Tieàn Hoâ keâu goïi caùc con caùi mình haõy 

canh taân saùm hoái, trôû veà vôùi Thieân Chuùa laø Cha nhaân 

haäu, luoân yeâu thöông vaø hay tha thöù. Nhöng chuùng con 

coøn chaäm treã ñoùn nhaän lôøi khaån thieát naøy - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Thieân Chuùa ban cho con ngöôøi coù töï do choïn löïa toát 

xaáu vaø chòu traùch nhieäm veà vieäc choïn löïa naøy. Nhöng 

chuùng con thöôøng yû naïi vaøo trí khoân ngoan cuûa mình, 

neân ñaõ coù bao laàn choïn sai trong cuoäc soáng, laøm buoàn 

loøng Chuùa vaø gaây haäu quaû khoâng toát cho anh chò em 

chuùng con - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

3- Laïy Chuùa, chuùng con nhìn nhaän mình ñaõ ñöôïc nhaän 

laõnh bieát bao ôn Chuùa ban trong cuoäc soáng, nhaát laø 

hoàng aân söï soáng, vaø ôn ñöôïc laøm con Chuùa qua Bí Tích 
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Röûa Toäi, nhöng chuùng con chöa bieán cuoäc ñôøi mình 

thaønh lôøi ca tuïng Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

4-  Moãi Muøa Voïng veà, laø cô hoäi nhaéc chuùng con chuaån bò 

cho ngaøy chuùng con ñöôïc gaëp Chuùa treân queâ trôøi. 

Nhöng laïy Chuùa, taâm hoàn chuùng con coøn nhieàu loái 

quanh co, nhieàu tính suø sì cuûa tính tình, nhieàu nuùi ñoài 

kieâu ngaïo, khieán cho vieäc ñeán vôùi Chuùa vaø vôùi anh chò 

em chuùng con bò trôû ngaïi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

          Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, chæ khi röôùc Thaùnh Theå Chuùa vaøo 

loøng, con ngöôøi môùi coù ñuû söùc maïnh ñeå choáng traû caùc 

côn caùm doã. Nhöng Chuùa ôi, vaãn coøn nhieàu ngöôøi coi 

thöôøng vieäc tham döï Thaùnh leã vaø röôùc leã - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

          Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

      (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû theâm) 

 Haùt: Xin cho loøng chuùng con…   

                      

XIN ÔN        (Môøi coäng ñoaøn ñöùng)     

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc haïnh 

phuùc ôû beân Chuùa, ñöôïc Chuùa cho gaëp gôõ vaø thöa chuyeän vôùi 

Chuùa. Chuùng con caûm nhaän ñöôïc raèng; ñaây laø hoàng aân Chuùa 
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ban khoâng phaûi bôûi coâng chuùng con, nhöng laø do loøng yeâu 

thöông cuûa Chuùa ñaõ môøi goïi chuùng con ñeán ñaây thôø laïy Chuùa 

thay cho muoân ngöôøi. Chuùng con xin taï ôn vaø xin Chuùa 

thöông nghe tieáng chuùng con khaån caàu: 

 

1- Luùa chín ñaày ñoàng maø thieáu thôï gaët - Chuùng ta cuøng 

caàu xin Chuùa ban cho Giaùo Hoäi coù theâm nhieàu vò muïc 

töû toát laønh, khoân ngoan, thaùnh thieän, ñeå theo göông 

Thaùnh Gioan Tieàn hoâ, caùc ngaøi daùm can ñaûm, daán thaân 

loan baùo Tin Möøng cho nhöõng nôi ñang thieáu cuûa aên 

Lôøi Chuùa vaø Thaùnh Theå - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho caùc nhaø thaàn hoïc, caùc 

giaùo lyù vieân bieát soáng keát hôïp vôùi Chuùa, tröôùc khi rao 

giaûng Tin Möøng vaø daïy giaùo lyù cho ngöôøi khaùc - 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

  

3-  Thieân Chuùa luoân thöïc hieän yù ñònh cuûa Ngöôøi treân theá 

giôùi ngang qua nhöõng caùi yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi - Xin 

cho moãi ngöôøi trong chuùng ta hoïc ñöôïc söï khieâm 

nhöôøng vaø ñôøi soáng noäi taâm cuûa thaùnh Gioan, ñeå Thieân 

Chuùa ñöôïc toân vinh - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Xin in hình aûnh Chuùa vaøo taâm trí chuùng con, cho 

chuùng con luoân nhìn thaáy Chuùa hieän dieän nôi nhöõng 

ngöôøi chuùng con gaëp gôõ, ñeå chuùng con luoân coù nhöõng yù 
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nghó tích cöïc cuûa con ngöôøi vaø ñeå hoï thaønh ngöôøi anh 

chò em cuûa chuùng con - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Trong giaây phuùt linh thieâng thaùnh thieän naøy, xin Chuùa 

ban ôn hoaùn caûi taän ñaùy loøng chuùng con, ñeå chuùng con 

coù söï chuaån bò saün saøng ñoùn Chuùa ñeán trong giaây phuùt 

cuoái cuûa cuoäc ñôøi chuùng con. Vaø chuùng con cuõng xin 

ôn naøy cho nhöõng ai ñang thaønh taâm thieän chí ñi tìm 

Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng. Coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT THUÙC     

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.       

                                Ñaây nhieäm tích. 

                 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT III MUØA VOÏNG - C 

                                                                   

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con meán yeâu…  (Thinh laëng giaây laùt) 
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TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con thôø laïy Chuùa ñang ngöï thaät 

trong Bí Tích Thaùnh Theå. Chuùa laø Thieân Chuùa, maø khoâng 

nghó phaûi daønh cho mình ñòa vò cao troïng ñoù, nhöng ñaõ khieâm 

nhöôøng maëc laáy xaùc phaøm nhaân loaïi, ñeán giöõa traàn gian ñeå 

giaûi thoaùt chuùng con khoûi aùn töû muoân ñôøi. Vôùi taâm tình bieát 

ôn, chuùng con chung lôøi ca tuïng Chuùa :  

1- Laïy Ñaáng Cöùu Tinh xin ngöï ñeán, töø loøng Trinh Nöõ, 

khaáng ra ñôøi! Hoaøng Thieân giaùng theá: oâi huyeàn dieäu! 

Chæ coù Chuùa laøm môùi ñöôïc thoâi. Chaúng do yù ñònh cuûa 

nam nhaân, nhöng do bôûi quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn, 

Thieân Chuùa Ngoâi Lôøi ñaàu thai xuoáng, laøm Con Thaùnh 

Maãu, Ñaáng ñaày ôn - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Laëng leõ aâm thaàm, caûnh thai nhi, cao sang Thieân Töû, 

troïng ai bì. Trôøi cao ñoåi laáy loøng Trinh Nöõ, ñeå laøm beä 

ngoïc Chuùa uy nghi.  Mong moûi thaùng ngaøy mau thaám 

thoaùt, Vua rôøi thaùnh ñieän, boû hoaøng cung, leâ daân nhìn 

maët Ngoâi Thaùnh Chuùa, ñeán ôû traàn gian, thaät laï luøng - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ngang haøng Thöôïng Ñeá, Ngaøi khoâng quaûn, laøm keû toâi 

ñoøi giöõa phaøm nhaân. Thaân phaän chuùng con heøn yeáu quaù, 

Chuùa thöông naâng ñôõ kieáp phong traàn. Maùng coû giôø ñaây 

röïc saùng ngôøi, ñeâm taøn, ngaøy môùi ñaõ leân ngoâi; cho ngaøy 
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khoûi bò ñeâm laán löôùt, xin giaõi nieàm tin töïa maët trôøi - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Möøng Ngoâi Thaùnh Töû xuoáng traàn gian, Ñaáng naém 

quyeàn Vua coõi thieân ñaøng, cuøng Thaùnh Linh vaø Thaùnh 

Phuï, muoân ñôøi chung höôûng phuùc vinh quang -  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2 – 3’moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

  

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe…( Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 3,10-18   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài - Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3 – 5’)  

 

TAÏ ÔN 

          Thieân Chuùa ban ôn cöùu ñoä con ngöôøi ngang qua Ñöùc 

Gieâsu Kitoâ, nhöng Ngöôøi khoâng heà eùp buoäc ai, ñoù laø moät 

hoàng aân lôùn lao cho con ngöôøi. Caûm nhaän ñöôïc ñieàu cao quyù 

naøy nôi tình yeâu Thieân Chuùa, chuùng con cuøng daâng lôøi tri aân: 

 

1. Thaùnh Phaoloâ ñaõ môøi goïi tín höõu Philíppheâ phaûi vui leân 

maõi, duø soáng trong gian khoå, bôûi vì chính trong hoaøn 

caûnh ñoù, lôøi caàu nguyeän cuûa moãi ngöôøi môùi thöïc söï tuoân 

traøo töø con tim, ñeå bình an cuûa Chuùa ôû laïi nôi ngöôøi ñoù, 
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vaø lôøi môøi goïi naøy vaãn coøn giaù trò trong thôøi ñaïi hoâm 

nay - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2. ‚Coù Ñaáng maïnh theá hôn toâi ñang ñeán, toâi khoâng ñaùng 

côûi quai deùp cho Ngöôøi.‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, thaùnh 

Gioan Tieàn hoâ ñaõ giôùi thieäu cho muoân daân bieát: Chuùa laø 

Ñaáng ñaày quyeàn naêng chöù khoâng phaûi nhö nhöõng con 

ngöôøi töø buïi ñaát sinh ra, theá maø Chuùa laïi muoán cöùu 

chuùng con baèng con ñöôøng thaäp giaù, ñeå ñöa chuùng con 

ñeán gaàn Thieân Chuùa hôn - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3.  ‚Ngöôøi seõ laøm pheùp röûa cho anh em trong Thaùnh Thaàn 

vaø löûa.‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, chæ coù pheùp röûa cuûa Chuùa 

môùi mang laïi ôn cöùu ñoä ñôøi ñôøi cho nhöõng ai tin caäy vaøo 

Chuùa. Chuùng con xaùc tín ñieàu ñoù vaø chuùng con vui 

möøng vì mình ñöôïc soáng trong ôn goïi laøm Kitoâ höõu 

trong ñaïi gia ñình Giaùo Hoäi cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4. Ngôïi khen Thieân Chuùa heát loøng, vì bieát bao bieán coá 

trong cuoäc ñôøi chuùng con, ñeàu coù baøn tay Chuùa quan 

phoøng che chôû - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3– 5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Töø traàn gian con ngöôùc troâng leân…      
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SAÙM HỐI         (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con caûm thaáy mình 

thaät haïnh phuùc vì ñang ñöôïc ôû trong nhaø Chuùa giaây phuùt naøy. 

Chuùng con nhaän ra tình thöông cuûa Chuùa luoân bao truøm caû 

ñôøi soáng chuùng con, maëc duø chuùng con bieát mình ñaày loãi laàm 

khieám khuyeát. Chuùng con troâng caäy vaøo Chuùa, xin Chuùa 

thaùnh hoùa vaø ban söùc soáng môùi cho chuùng con: 

1- Laïy Chuùa, chuùng con caûm thaáy mình chöa tin töôûng vaøo 

Tin Möøng cuûa Chuùa bao nhieâu, neân vaãn coøn nhieàu baên 

khoaên lo laéng cho cuoäc soáng, khieán chuùng con chöa ñem 

nieàm vui cuûa Chuùa ñeán cho nhöõng ngöôøi chung quanh - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa, khi caàu nguyeän, chuùng con ít nhôù ñeán nhöõng 

ôn Chuùa ñaõ ban ñeå caùm ôn Chuùa, maø chæ lo xin theâm 

thaät nhieàu ôn cho mình vaø gia ñình mình maø thoâi - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

3-  Laïy Chuùa, nhieàu khi chuùng con ñoøi ngöôøi khaùc phaûi ñoåi 

môùi, nhöng chính chuùng con laïi khoâng chòu hoaùn caûi - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

4-  ‚Chuùa ñaõ gaàn ñeán‛, ñoù laø söù ñieäp khaån thieát cuûa löông 

taâm ñang môøi goïi moïi ngöôøi doïn loøng ñoùn Chuùa ñeán, 

nhöng con ngöôøi hoâm nay laïi thích nhöõng caùi gì nhoän 

nhòp beân ngoaøi hôn laø trôû veà vôùi ñôøi soáng noäi taâm ñeå 
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ñöôïc Chuùa höôùng daãn - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng giöõa theá giôùi 

thieáu nieàm tin nôi Thieân Chuùa, neân söï thaønh thaät cuõng 

bò vaéng boùng laây, khieán nhaân loaïi chuùng con nhö ngaäp 

chìm trong boùng toái söï cheát - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

  

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû theâm) 

 *Ñoïc chung Kinh Toâi thuù nhaän… 

 Haùt: Laïy Chuùa töø nhaân…               

          

XIN ÔN            (Môøi coäng ñoaøn ñöùng)        

         Gioan Taåy Giaû ñaõ loan baùo: khi Ñaáng Meâsia ñeán, 

Ngöôøi seõ laøm saùng toû coâng lyù, khoâng coøn qua caùc daáu hieäu 

beân ngoaøi cuûa moät cuoäc ñaûo loän vuõ truï, hay nhöõng leänh caám, 

nhöng qua nhöõng daáu chæ khieâm haï vaø söï thay ñoåi naõo traïng 

nôi con ngöôøi. Ñoùn nhaän lôøi vò Tieàn Hoâ, chuùng ta cuøng daâng 

leân Chuùa lôøi nguyeän xin: 

 

1- Nguyeän voïng duy nhaát nôi Gioan Taåy Giaû laø chuaån bò 

cho daân ñoùn nhaän ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa nôi Ñöùc 

Gieâsu Kitoâ. Xin cho caùc linh muïc cuûa Chuùa, cuõng laø 

nhöõng Gioan cuûa thôøi ñaïi môùi, bieát xaû thaân loan baùo Tin 
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Möøng cho muoân daân, nhaát laø nhöõng nôi ñöùc tin cuûa daân 

Chuùa ñang bò giaûm suùt - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chæ mình Chuùa Gieâsu môùi coù theå daãn chuùng ta ñeán ñöôïc 

vôùi Chuùa Cha – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi 

ngöôøi Kitoâ höõu bieát soáng hieäp thoâng vôùi Thaùnh Theå vaø 

ñoïc Lôøi Chuùa trong tö theá caàu nguyeän, ñeå ñöôïc Chuùa 

canh taân ñôøi soáng - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

3-  Thieân Chuùa khoâng ôû xa chuùng ta - Xin cho Muøa Voïng 

naøy ñem laïi nhieàu lôïi ích thieâng lieâng cho toaøn daân 

Chuùa, ñeå muoân ngöôøi cuøng toân vinh ca tuïng Thieân Chuùa 

- Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Soáng trong moät theá giôùi cho raèng Thieân Chuùa ñaõ cheát, 

ngöôøi Kitoâ höõu ñöôïc môøi goïi trôû neân nhaân chöùng veà 

Thieân Chuùa haèng soáng - Xin cho ngöôøi treû hoâm nay bieát 

ñaët nieàm tin nôi mình Thieân Chuùa, ñeå hoï ñöôïc höôûng 

haïnh phuùc baây giôø vaø caû mai sau - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Trong giaây phuùt gaàn keà beân Chuùa, chuùng con nhôù ñeán 

nhöõng em beù moà coâi, nhöõng ngöôøi giaø yeâu neo ñôn, 

nhöõng ngöôøi beänh taät, nhöõng ngöôøi di daân, nhöõng thanh 
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thieáu nieân vöøa böôùc vaøo ñôøi, xin cho hoï ñöôïc moïi ngöôøi 

quan taâm giuùp ñôõ - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.            

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng. Coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT THUÙC     

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.       

                                    Ñaây nhieäm tích. 

 

 

             CHUÙA NHAÄT IV MUØA VOÏNG - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn- Ñoïc Kinh Tin–Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Con meán yeâu…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang soáng 

nhöõng ngaøy cao ñieåm chuaån bò möøng kyû nieäm Con Thieân 

Chuùa giaùng traàn, moät bieán coá ñoäc nhaát voâ nhò giöõa loaøi 

ngöôøi. Chuùa laø Thieân Chuùa thaät, nhöng ñaõ nhaäp theå laøm 

ngöôøi, ñeå naâng con ngöôøi töø buøn ñaát leân ñòa vò laøm con Thieân 

Chuùa. Vôùi taâm tình bieát ôn, chuùng con xin hôïp cuøng Meï 

Maria vaø caùc thaùnh treân trôøi tung hoâ Thieân Chuùa:  

 

1- Voøng luaân chuyeån thôøi gian tuyeät myõ, naâng lôøi thô hoan 

hyû vang vang, giôø ñaây möøng haùt nhòp nhaøng, Ba Ngoâi 
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dieãm phuùc toaøn naêng thöôøng toàn – Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Xin gìn giöõ ñoaøn con muoân thöôû, neân ñeàn ñaøi cuûa Chuùa 

Thaùnh Linh: xöa kia Ngöôøi ñoå aân tình, xuoáng treân toaøn 

theå moân sinh hôïp ñoaøn – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ñaây laø luùc thôøi gian dieãn bieán, Hoùa Coâng coøn toâ ñieåm 

theâm töôi, huy hoaøng moät giaûi ñaát trôøi, aáy laø phaàn 

thöôûng cho ñôøi mai sau – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Daâng Thaùnh Phuï toái cao haèng höõu, cuøng Chuùa Con, 

Ñaáng cöùu gian traàn, Thaùnh Thaàn, maïch suoái hoàng aân, 

muoân lôøi ca tuïng, thaàn daân chuùc möøng –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe… (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 1,39 - 45            

  (Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 3-5’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3 – 5’)       
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TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu, sau bieán coá truyeàn tin, Meï Maria ñaõ 

saün loøng leân ñöôøng thaêm vieáng ngöôøi chò hoï ñang cöu mang 

ngöôøi con trong luùc tuoåi giaø. Cuoäc gaëp gôõ giöõa hai baø meï ñaày 

ôn Chuùa Thaùnh Thaàn vaø hai baøo thai thaùnh, ñaõ khôûi ñaàu cho 

moät coäng ñoaøn bieát ñoùn nhaän Lôøi Chuùa vaø trao ban cho nhau 

nieàm vui cuûa ôn cöùu ñoä. Cuøng vôùi Meï Maria, chuùng con xin 

ngôïi khen Thieân Chuùa: 

1-  ‚Baø EÂâlisabet vöøa nghe tieáng baø Maria chaøo, thì ñöùa con 

trong buïng nhaûy leân‛ – Laïy Chuùa, söï vui möøng cuûa 

thaùnh Gioan trong daï meï khi ñöôïc Chuùa xoùa toäi Toå 

Toâng, nhaéc cho chuùng con ôn ñöùc tin chuùng con ñaõ ñöôïc 

khi chòu pheùp Röûa toäi, ñeå muoân ñôøi chuùng con ñöôïc vinh 

döï laø con Thieân Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  ‚Em ñöôïc chuùc phuùc hôn moïi ngöôøi phuï nöõ, vaø ngöôøi 

con em ñang cöu mang cuõng ñöôïc chuùc phuùc‛– Laïy 

Chuùa, Chuùa ñaõ tuyeån choïn Meï Maria töø thaân phaän buïi 

tro vaø naâng leân ñòa vò laøm Meï Ngoâi Hai Thieân Chuùa. 

Vinh döï naøy khoâng phaûi do coâng ñöùc cuûa Meï, nhöng laø 

do loøng thöông xoùt cuûa Chuùa ñaõ daønh ñeå thöïc hieän yù 

ñònh cöùu ñoä con ngöôøi vónh vieãn - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-  ‚Bôûi ñaâu toâi ñöôïc Thaân Maãu Chuùa toâi ñeán vôùi toâi theá 

naøy?‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, xöa gia ñình oâng Dacaria 

ñöôïc haïnh phuùc vì Meï Maria mang Chuùa ñeán taän nhaø. 
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Coøn chuùng con hoâm nay, chuùng con cuõng caûm thaáy mình 

thaät haïnh phuùc moãi khi ñöôïc röôùc Chuùa vaøo loøng - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- ‚Em thaät coù phuùc, vì ñaõ tin raèng Chuùa seõ thöïc hieän 

nhöõng gì Ngöôøi ñaõ noùi vôùi em.‛ – Cuøng Meï Maria, 

chuùng con xin taï ôn Chuùa ñaõ ban cho moät thuï taïo nhö 

Meï ñöôïc phuùc cöu mang Con Thieân Chuùa, Ñaáng maø caû 

ñaát trôøi cuøng suy phuïc kính toân – Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng muoán cöùu ñoä con ngöôøi 

töø treân cao, nhöng ñaõ haï mình xuoáng laøm ngöôøi ñeå ôû 

giöõa phaøm nhaân, cho nhaân loaïi chuùng con ñöôïc bieát hình 

aûnh cuûa Chuùa – Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

         ( Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt: Xin cho loøng chuùng con …     

                                  

SAÙM HỐI                   (Môøi coäng ñoaøn quyø)     

           Laïy Chuùa Gieâsu, vì yeâu thöông nhaân loaïi, Chuùa ñaõ 

nhaäp theå trong loøng Ñöùc Trinh Nöõ Maria ñeå baét ñaàu moät 

cuoäc saùng taïo môùi, moät lòch söû thaùnh ñeå cöùu ñoä con ngöôøi, 

nhöng con ngöôøi vaãn cöùng loøng, chöa tin töôûng vaøo Chuùa. 

Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con tha thieát xin 
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Chuùa theâm ñöùc tin cho chuùng con vaø bieán ñoåi töøng ngöôøi 

chuùng con neân khí cuï mangTin Möøng cuûa Chuùa ñeán moïi nôi: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, ñöùng tröôùc moät xaõ hoäi thieáu nieàm tin, 

ôn goïi Kitoâ höõu chuùng con bò ñaët vaøo theá ñöùng cheânh 

veânh, theá ñöùng ñoøi phaûi traû giaù baèng ñôøi soáng ñöùc tin, 

môùi thaønh men, thaønh muoái cho traàn gian ñöôïc  - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, trong thôøi ñaïi kinh teá thò tröôøng, nhieàu 

ngöôøi deã bò caùm doã böôùc qua löông taâm ñeå höôûng lôïi 

loäc, ñòa vò… maëc cho bao ngöôøi ñang laàm than ñoùi khoå, 

oan öùc  - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, laø con ngöôøi, ai trong chuùng con cuõng 

sôï ñau khoå, sôï hy sinh, neân nhieàu luùc chuùng con ñaõ laøm 

côù cho ngöôøi khaùc khoâng ñeán ñöôïc vôùi Chuùa vaø vôùi anh 

em - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- Meï Maria vaø baø Elisabet khi gaëp nhau, ñaõ khoâng ngôùt 

lôøi ca tuïng Thieân Chuùa, vaø caùc ngaøi chæ noùi nhöõng ñieàu 

toát ñeïp. Coøn chuùng con khi gaëp nhau, chuùng con chöa 

ñaët Chuùa ôû giöõa cuoäc gaëp gôõ, neân ñoâi luùc chuùng con deã 

bò loãi lôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

5- Chæ coù Chuùa môùi mang laïi bình an ñích thöïc cho con 

ngöôøi. Ñoù laø moät xaùc tín cuûa ngöôøi Kitoâ höõu, nhöng tieác 
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thay, cuõng chæ coù ít ngöôøi saün saøng daønh thôøi gian ñeán 

döï leã, röôùc leã vaø ôû laïi thôø laïy Thaùnh Theå thay cho muoân 

ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

(Thinh laëng3–5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû)       

 Haùt: Trong traùi tim Chuùa yeâu muoân ñôøi…                  

 

XIN ÔN              (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ khieâm nhöôøng töï haï mình 

laøm con Ñöùc Trinh Nöõ Maria ñeå ñem ôn cöùu ñoä cho traàn 

gian. Giôø ñaây, xin Chuùa haõy laéng nghe nhöõng öôùc voïng cuûa 

caùc toâi tôù Chuùa ñaây vaø doïn taâm hoàn chuùng con xöùng ñaùng 

cho Chuùa ngöï vaøo:    

1-  Xin Chuùa ban aân suûng doài daøo treân Ñöùc Thaùnh Cha ... 

vaø caùc vò chuû chaên trong Giaùo Hoäi, ñeå caùc ngaøi haêng say 

thi haønh söù vuï muïc töû maø Chuùa ñaõ trao ban  –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Ngaøy nay, coù bieát bao ngöôøi ñang soáng trong caûnh 

ngheøo ñoùi vì chieán tranh, haän thuø, baïo ñoäng vaø toäi loãi. 

Xin Chuùa thöông cöùu giuùp, vaø ñöa hoï ra khoûi söï döõ maø 

con ngöôøi ngaøy nay ñaõ gaây cho nhau vaø chuùng con tha 

thieát xin Chuùa döøng tay nhöõng ngöôøi ñang laøm ñieàu aùc 

ñeå hoï ñöôïc trôû veà neûo chính ñöôøng ngay – Chuùng con 

caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
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3-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con hieäp thoâng vôùi nhöõng ai 

ñang bò baát oån, xao xuyeán vaø nghi ngôø trong nieàm tin, 

xin cho hoï bieát tìm veà nguoàn chaân lyù laø chính Chuùa 

Gieâsu trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå ñöôïc cuûng coá ñöùc tin 

–  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Chuùng con caàu xin Chuùa cho nhöõng ngöôøi laøm cha meï, 

bieát yù thöùc traùch nhieäm cuûa mình trong gia ñình, saün 

saøng hy sinh nhöõng öôùc muoán rieâng tö ñeå gia ñình luoân 

giöõ ñöôïc haïnh phuùc, bình an – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Chuùng con caàu nguyeän cho caùc em thieáu nhi ñöôïc lôùn 

leân trong ñöùc Tin, ñöùc Caäy, ñöùc Meán, nhôø sieâng naêng 

tham döï thaùnh leã, röôùc leã vaø chuyeân chaêm hoïc  Giaùo lyù 

– Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.       

     

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

*Ñoïc chung Kinh laïy Cha 

 

KEÁT THUÙC              

 Haùt:   Naøy con laø ña ù 

      Ñaây nhieäm tích. 
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               CHUÙA NHAÄT LỄ THÁNH GIA 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy –Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang möøng kyû 

nieäm Con Thieân Chuùa giaùng traàn cöùu ñoä muoân daân. Chuùa laø 

Thieân Chuùa thaät, nhöng ñaõ khoâng ngaàn ngaïi haï mình laøm con 

ngöôøi nhö nhaân loaïi chuùng con chæ tröø toäi loãi. Chuùa cuõng ñaõ 

soáng trong moät gia ñình, nhöng khoâng queân boån phaän thaûo 

hieáu vôùi Cha treân trôøi. Nhìn ngaém göông thaùnh thieän cuûa 

Chuùa khi soáng ôû traàn gian, chuùng con xin daâng lôøi toân vinh 

Thieân Chuùa: 

 

1- OÂi aùnh haøo quang coõi thieân ñaøng, oâi nieàm hy voïng keû 

laàm than. Laïy Chuùa Gieâsu, Ngaøi ñaõ höôûng coâng cha 

nghóa meï döôùi traàn gian. Maria hôõi, ñaày phöôùc laï, duy 

chæ mình Baø, Ñaáng khieát trinh, môùi ñöôïc beá boàng nuoâi 

naáng Chuùa, voã veà aâu yeám, thaät phæ tình! – Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Giuse con chaùu toå phuï xöa, baïn cuøng Trinh Nöõ; phuùc ai 

ngôø, Thieân töû goïi baèng ‚cha yeâu daáu‛, eâm ñeàm ngon 

ngoït, noùi sao vöøa! Doøng doõi Gie-seâ, ba vò thaùnh, cöùu 

nhaân ñoä theá, ñaõ vaøo ñôøi, xin thöông nhaän laáy lôøi thaønh 
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khaån, nhö aùng höông traàm toûa nôi nôi – Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Vöôøn caây ñöùc haïnh bieát bao nhieâu, Nhaø Chuùa nôû hoa 

thaät myõ mieàu, xin ñoå ôn laønh cho theá giôùi, gia ñình nhaân 

loaïi bieát noi theo. Trôøi ñaát vang lôøi chuùc hieån vinh, 

Ñaáng töøng thaûo kính baäc sinh thaønh. Giôø ñaây Thieân 

Quoác Ngaøi hieån trò, beân höõu Thieân Hoaøng vôùi Thaùnh 

Linh – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 2, 41-52             

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3– 5’)   

        

TAÏ ÔN 

Thieân Chuùa khoâng ôû xa vôøi, Ngöôøi hieäân dieän trong caùi 

taàm thöôøng cuûa con ngöôøi, ñoàng haønh vôùi con ngöôøi vaø chia 

seû moïi nieàm vui, lo aâu, khoù nhoïc cuûa cuoäc soáng con ngöôøi, 

ñeå cho con ngöôøi nhaän ra Thieân Chuùa vaãn luoân yeâu thöông 

che chôû, quan phoøng moãi ngöôøi trong töøng giaây phuùt, duø con 

ngöôøi coù toäi loãi. Caûm nhaän ñöôïc ñieàu naøy baèng nieàm tin, 

chuùng con vui möøng taùn tuïng Chuùa: 

1- Maùi nhaø Nazaret laø tröôøng daïy caàu nguyeän, daïy giaùo lyù, 

daïy lao ñoäng, daïy yeâu thöông ñeán mức hieán mình cho 
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ngöôøi khaùc vaø Chuùa ñaõ thöïc hieän caùc ñieàu ñoù trong suoát 

cuoäc ñôøi döông theá, ñeå neâu göông saùng cho chuùng con 

bieát yeâu meán gia ñình chuùng con hôn - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
 

2- Meï Maria vaø Thaùnh Giuse laø maãu göông cho caùc gia 

ñình Coâng giaùo bieát daønh thôøi giôø cho vieäc thôø phöôïng 

Thieân Chuùa, vaø daïy cho con caùi bieát giöõ luaät Chuùa. Vì 

nhôø ñoù, caùc phaàn töû trong gia ñình môùi coù theå giuùp nhau 

vöôït qua nhöõng khoù khaên, thöû thaùch trong cuoäc soáng - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-‚Cha meï khoâng bieát laø con coù boån phaän ôû nhaø cuûa Cha 

con sao?‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, nhaân loaïi chuùng con thaät 

coù phuùc, vì Con Thieân Chuùa ñang ngöï giöõa loaøi ngöôøi 

trong thaân phaän con ngöôøi. Nhöng ñieåm noåi baät nôi 

Gieâsu ñeå laïi cho haäu theá chuùng con laø: Chuùa luoân keát 

hôïp vôùi Chuùa Cha, ñeán noãi khoâng bao giôø queân boån 

phaän Chuùa Cha ñaõ trao cho mình - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Chuùa daïy chuùng con phaûi thaûo kính meï cha, vì ñoù laø 

nhöõng ngöôøi ñaõ coù coâng coäng taùc vôùi Thieân Chuùa, ñeå 

sinh thaønh, döôõng duïc töøng ngöôøi chuùng con vaø höôùng 

daãn chuùng con vaøo trong gia ñình Giaùo Hoäi Chuùa - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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5- Gia ñình laø vöôøn öôm ôn goïi toâng ñoà cuûa Chuùa. Vì nhôø 

göông saùng, söï ñaïo ñöùc cuûa oâng baø, cha meï, nhöõng 

ngöôøi trong gia ñình, ñöùc tin cuûa con caùi ñöôïc phaùt trieån 

vaø ñöôïc cuûng coá, ñeå Giaùo Hoäi coù theâm nhöõng ngöôøi 

phuïc vuï cho Nöôùc  Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

         (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt: Ñeán muoân ñôøi …                                      

 

SAÙM HỐI             (Môøi coäng ñoaøn quyø)     

           Laïy Chuùa Gieâsu, trong cuoäc soáng haèng ngaøy, coù bieát 

bao ñieàu bí nhieäm maø chæ trong suy nieäm, trong traàm laéng, 

chuùng con môùi hieåu ñöôïc phaàn naøo chöông trình cöùu ñoä cuûa 

Chuùa xuyeân qua caùc bieán coá cuoäc ñôøi. Nhaát laø nôi gia ñình laø 

nôi maø Chuùa ñaõ ñaët chuùng con vaøo, ñeå ñöôïc yeâu thöông, 

ñöôïc naâng ñôõ. Nhöng gia ñình cuõng laø nôi chuùng con caàn ñaët 

mình döôùi chaân thaäp giaù ñeå hoïc yeâu thöông. Xin Chuùa 

thöông ñeán moãi phaàn töûø trong gia ñình chuùng con: 

1-  Chæ vì thieáu vaéng Chuùa trong gia ñình, neân Meï Maria 

vaø thaùnh Giuse ñaõ maát bình an, lo laéng, kieám tìm. Coøn 

chuùng con, ñöôïc Chuùa luoân hieän dieän beân caïnh vaø ñoàng 

haønh, nhöng chuùng con vaãn cöùng loøng tin, ñeå roài troáng 

vaéng bình an- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, gia ñình hoâm nay ñang coù nguy cô bò 

raïn nöùt vì ít ñi tham döï Thaùnh leã, ít röôùc Chuùa Chuùa vaøo 
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loøng, neân khoâng ñuû söùc giöõ ñöôïc bình an haïnh phuùc cho 

gia ñình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  
 

     3-  Chuùa vaãn tìm chuùng con khi chuùng con laïc xa Chuùa. 

Nhöng chuùng con troán Chuùa, khoâng chòu gaëp Chuùa, duø 

Chuùa tha thieát goïi môøi vaø ban ôn tha thöù- Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, nhöõng khi gia ñình chuùng con gaëp 

nhöõng hieåu laàm, thieáu teá nhò vôùi nhau, chuùng con chöa 

bieát chaïy ñeán Chuùa ñeå caàu nguyeän, maø chæ lo ñoå loãi cho 

nhau vaø leân aùn nhau - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

  

5-   Moät soá ngöôøi Kitoâ höõu hoâm nay coi thöôøng ñôøi soáng 

taâm linh, vì theá ñaõ coù nhieàu ngöôøi laïc xa ñaïo Chuùa, maát 

ñöùc tin, keùo theo bao nhieâu hieåm hoïa cho baûn thaân vaø 

gia ñình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

      

(Thinh laëng 3–5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû)          

 Haùt: Phuùc loäc cho ngöôøi…    

    

XIN ÔN                    (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu, gia ñình cuûa Chuùa khi ôû traàn gian 

cuõng ñaõ gaëp bao soùng gioù, nhöng vaãn giöõ ñöôïc haïnh phuùc, ñoù 
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cuõng laø nhöõng öôùc nguyeän cuûa moïi gia ñình chuùng con, xin 

daâng Chuùa taát caû ñeå ñöôïc Chuùa chuùc phuùc cho chuùng con:    

1- Giaùo Hoäi laø moät ñaïi gia ñình lôùn, luoân môû roäng cöûa ñoùn 

nhaän con caùi böôùc vaøo - Xin Chuùa ban söï bình an, hieäp 

nhaát cho moïi thaønh phaàn daân Chuùa trong Giaùo Hoäi, ñeå 

moãi ngaøy ñeàu coù theâm nhöõng ngöôøi ñoùn nhaän ñöùc tin, 

haàu Nöôùc Chuùa ñöôïc lan roäng khaép maët ñaát  –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Ngaøy nay, coù bieát bao gia ñình ñang gaëp caûnh phaân taùn 

vì nhieàu lyù do rieâng tö. Xin Chuùa haõy ñeán haøn gaén laïi 

nhöõng moái baát hoøa ñang xaâu xeù gia ñình hoï vaø daãn ñöa 

hoï trôû veà ñoaøn tuï vôùi gia ñình – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
  

3- Chuùng con xin daâng Chuùa caùc em aáu nhi coøn maêng söõa 

ñaõ bò moà coâi, xin cho coù nhieàu ngöôøi môû roäng taám loøng 

ñoùn nhaän caùc em vaøo gia ñình, ñeå caùc em ñöôïc che chôû, 

naâng ñôõ vaø lôùn leân trong baàu khí laønh maïnh cuûa gia 

ñình môùi–  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Chuùng con caàu xin Chuùa cho ngöôøi cha, ngöôøi meï, oâng 

baø trong gia ñình bieát giaùo duïc ñöùc tin cuûa con chaùu 

mình ngay töø thuôû nhoû, ñeå caùc em bieát yeâu meán Thieân 

Chuùa vaø giöõ giôùi raên cuûa Ngöôøi – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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5- Trong giôø phuùt ñöôïc ôû beân Thaùnh Theå Chuùa, chuùng con 

tha thieát caàu xin Chuùa cho gia ñình chuùng con luoân ñöôïc 

bình an, maïnh khoûe, soáng hoøa thuaän, thöông yeâu nhau, 

con caùi ngoan ngoaõn, thaûo hieáu meï cha vaø coù coâng aên 

vieäc laøm xöùng hôïp vôùi nhaân phaåm ngöôøi  Kitoâ höõu – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.   

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt,  

moãi ngöôøi xin ôn rieâng) 

 

KEÁT THUÙC            

 Haùt:   Naøy con laø ñaù. 

                  Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

LEÃ HIEÅN LINH 

                

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin- Caäy-Meán. 

 Ñaët Mình Thaùnh Chuùa.  

 Haùt: Con thôø laïy heát tình – Thinh laëng giaây laùt.   

 

TOÂN THÔØ 

           Laïy Chuùa Gieâsu, nhö caùc muïc ñoàng vaø ba nhaø ñaïo só 

naêm xöa ñöôïc haïnh phuùc ñeán Beâlem thôø laïy Chuùa. Giôø ñaây, 

chuùng con cuõng ñöôïc haïnh phuùc ñeán ñaây chieâm ngöôõng 

Chuùa. Chuùng con tin Chuùa hieän dieän trong Bí Tích Thaùnh 

Theå, cuõng chính laø Chuùa Haøi Ñoàng naêm xöa ñaõ xuoáng theá 

laøm ngöôøi, vaø ñaõ hieán mình ñeå trôû neân löông thöïc thieâng 
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lieâng, nuoâi döôõng linh hoàn chuùng con. Vôùi taâm tình ngôïi 

khen, chuùng con xin thôø laïy Chuùa: 
 

1- Ba hieàn só thoaït nhìn Con Treû, voäi cuùi mình thi leã tieán 

daâng: naøy ñaây phaåm vaät ñoâng phöông, vaøng roøng moäc 

döôïc nhuõ höông kính chaàu. Nhö bieåu töôïng Vua cao 

Chuùa caû, naém uy quyeàn nhieäm laï voâ song, Chuùa Cha 

tieàn ñònh cho Con, theå theo tieán vaät maø tuaân yù trôøi - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Vaøng röïc rôõ soi ngôøi ngoâi vò, ngaùt höông traàm nhuû yù 

Thieân Vöông, ra ñôøi gieo vaõi tình thöông, lieäm thaân moäc 

döôïc doïn ñöôøng mai sau. Be-lem hôõi, ta naøo ngôø tôùi, 

ngöôi trôû neân vó ñaïi ñaâu baèng! Nôi Ngoâi Thieân töû cao 

sang, giaùng traàn cöùu theá ngang haøng leâ daân - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ñoaøn ngoân söù bao laàn töôøng thuaät, nhieàu côù baèng söï 

thaät hieån nhieân, Vua Trôøi keâu goïi chaêm chuyeân, ngoõ 

haàu ñaït tôùi cô duyeân Nöôùc Ngöôøi. Nöôùc Trôøi aáy traûi daøi 

muoân vaät, phuû traêng sao bieån ñaát thinh khoâng, caû bình 

minh laãn hoaøng hoân, thieân nhai vôøi vôïi aâm cung mòt muø 

- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Muoân laïy Ñöùc Gieâsu trìu meán, ñaõ duû thöông toû hieän rôõ 

raøng, daâng Ngaøi hai chöõ vinh quang, muoân ñôøi hieån trò 



 

 

38                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

thieân ñaøng uy linh - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Ngöng giaây laùt, moãi ngöôøi aâm thaàm thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA      

 Haùt: Xin cho con biết lắng nghe... (Môøi coäng ñoaøn ñöùng)                        

 Ñoïc Tin Möøng: Mt 2,1-12  

( Mời cộng đoàn ngồi ; thinh laëng ít phuùt) 

 Ñoïc suy nieäm (tuøy choïn baøi)                  Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

              Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø aùnh saùng thaät 

ñaõ ñeán traàn gian chieáu soi vaøo cuoäc ñôøi taêm toái cuûa chuùng 

con. Chuùa ñeán ban nieàm hy voïng cho theá giôùi, cho nhöõng ai 

ñang khao khaùt tìm chaân lyù ñöôïc gaëp chính Chuùa laø Ñöôøng, 

laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng, cho cuoäc ñôøi chuùng con theâm 

haïnh phuùc. Caûm nhaän ñöôïc hoàng aân naøy, chuùng con xin 

daâng lôøi caûm taï Chuùa: 

1- Thieân Chuùa ñaõ töï bieåu loä chính mình cho caùc thuï taïo 

cuûa Ngöôøi: töø nhöõng söï kieän trong thieân nhieân, nôi vuõ 

truï vaïn vaät, ñeán maëc khaûi cuûa Kinh Thaùnh ñeå giuùp moïi 

ngöôøi nhaän ra: Chuùa Gieâsu chính laø Ngoâi Hai, Con Moät 

cuûa Thieân Chuùa ñaõ ñeán cö nguï giöõa traàn gian - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Caùc nhaø ñaïo só phöông Ñoâng laø nhöõng ngöôøi thaønh taâm 

thieän chí ñi tìm chaân lyù, neân ñaõ ñöôïc Chuùa cho ngoâi sao 
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laï daãn ñöôøng ñeán taän Beâlem gaëp Chuùa. Hoï ñaïi dieän cho 

daân ngoaïi vaø cho caû chuùng con vinh döï ñöôïc Chuùa môøi 

goïi vaøo Giaùo Hoäi Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa, Chuùa vaãn ñeán gaëp gôõ moãi ngöôøi chuùng con 

trong moïi hoaøn caûnh, ñeå naâng ñôõ, an uûi vaø chia seû vui 

buoàn söôùng khoå vôùi chuùng con, cho chuùng con theâm 

vöõng loøng tin töôûng vaøo Thieân Chuùa - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
  

4- Laïy Chuùa Gieâsu, chính nhôø Bí Tích Thaùnh Theå maø 

ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con tìm ñöôïc söùc maïnh trong ñöùc 

tin, ñöùc caäy vaø ñöùc meán, ñeå chuùng con khoâng bò laàm 

ñöôøng laïc loái khi böôùc theo Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
 

5- Laïy Chuùa, khi nhaän laõnh Bí Tích Röûa Toäi, laø chuùng con 

ñaõ ñöôïc Chuùa trao cho söù maïng ñem aùnh saùng cuûa Chuùa 

soi doïi cho traàn gian, ñeå Nöôùc Chuùa mau ñöôïc lan traøn 

khaép maët ñaát - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

Thinh laëng 3-5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû 

 Haùt: Loaøi ngöôøi ôi …       

 

SAÙM HOÁI                         (Mời cộng đoàn đứng)      

      Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng con, chuùng con xin taï 

ôn Chuùa ñaõ ban Con Moät yeâu daáu Chuùa ñeán ôû giöõa traàn 



 

 

40                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

gian, ñeå toû cho chuùng con bieát loøng Chuùa luoân yeâu thöông 

con ngöôøi voâ haïn vaø muoán cöùu con ngöôøi khoûi cheát ñôøi ñôøi, 

nhöng con ngöôøi laïi töø choái tình thöông ñoù. Quyø tröôùc 

Thaùnh Theå Chuùa ñaây, xin Chuùa tha thöù vaø ban ôn hoaùn caûi 

cho chuùng con: 

1-   Ba nhaø chieâm tinh ñaõ haêng haùi leân ñöôøng ñi tìm Vua 

muoân daân môùi sinh. Caùc oâng ñaõ can ñaûm boû laïi nhöõng 

gì mình ñang thuï höôûng, ñeå böôùc vaøo moät cuoäc haønh 

trình gian khoå, haàu nhö khoù thaáy töông lai, nhöng caùc 

oâng ñaõ ñöôïc gaëp Chuùa. Coøn chuùng con, chuùng con chöa 

ñuû nieàm tin, chöa daùm hy sinh nhöõng höôûng thuï, nhöõng 

lôïi loäc ñeå soáng ñaïo Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

             Ñ-  Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-   Qua söï boái roái vaø caùch thöùc bí maät vôøi caùc nhaø chieâm 

tinh ñeán cuûa vua Heâroâñeâ, ñaõ noùi leân thaùi ñoä ghen tî, sôï 

maát quyeàn, maát lôïi, muoán loaïi tröø nhau cuûa con ngöôøi 

xöa vaø nay vaãn coøn ñang tieáp dieãn - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

             Ñ-  Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3-   Caùc Thöôïng teá vaø caùc kinh sö laø nhöõng ngöôøi thoâng 

thaïo Kinh Thaùnh, neân khi ñöôïc hoûi veà vua môùi sinh, hoï 

traû lôøi raát chính xaùc, nhöng roài hoï laïi döûng döng nhö 

queân laõng - Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con cuõng mang 

daùng daáp cuûa nhöõng ngöôøi luaät só naêm xöa, khi chuùng 

con ñoïc Lôøi Chuùa, nghe Lôøi Chuùa, nhöng chöa ñeå Lôøi 
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Chuùa sinh hoa keát quaû trong ñôøi soáng chuùng con - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

             Ñ-  Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-   Thieân Chuùa ñaõ duøng taát caû phöông theá ñeå thöùc tænh 

moïi ngöôøi, ñoù laø con ñöôøng maïc khaûi cuûa Lôøi Chuùa, lôøi 

giaûng daïy cuûa Giaùo Hoäi, cuõng nhö con ñöôøng cuûa caùc 

bieán coá trong thieân nhieân, trong cuoäc soáng haèng ngaøy 

ñeå nhaéc chuùng con: Chuùa ñang muoán gaëp gôõ moãi ngöôøi 

chuùng con, nhöng chuùng con vaãn laøm ngô tröôùc tình yeâu 

daït daøo cuûa Thieân Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

            Ñ-  Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.   

 

Thinh laëng3–5’,moãi ngöôøi töï thoáng hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû 

 Haùt: Tình yeâu Thieân Chuùa … 

 

XIN ÔN                (Mời cộng đoàn đứng)      

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ngaøy leã Chuùa toû mình ra 

cho muoân daân, ñaõ khôi daäy trong chuùng con nieàm tin, nieàm 

xaùc tín: Chuùa ñaõ ñeán traàn gian roài vaø Chuùa vaãn coøn hieän 

dieän trong Bí Tích Thaùnh Theå cho ñeán ngaøy taän theá, ñeå 

ñöôïc ôû beân chuùng con maõi maõi. Trong taâm tình caûm taï tri 

aân, chuùng con xin daâng leân Chuùa nhöõng öôùc nguyeän chaân 

thaønh: 

1-   Chuùa ñaõ toû mình ra ñeå lieân keát moïi ngöôøi ñeán thôø laïy 

Chuùa - Xin Cho Giaùo Hoäi luoân ñöôïc ôn hieäp nhaát, bình 

an vaø xin cho caùc nhaø truyeàn giaùo coù nhieàu saùng kieán 
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môùi ñeå ñem Tin Möøng cuûa Chuùa ñeán cho muoân daân - 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùa ñaõ khieâm toán toû mình ra cho caùc muïc ñoàng trong 

thaân phaän Haøi Nhi Gieâsu beù nhoû - Xin cho nhaân loaïi 

chuùng con cuõng bieát nhaän ra Chuùa ñang hieän dieän nôi 

tha nhaân, nôi nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, ñeå chuùng con bieát 

yeâu thöông, ñoùn nhaän vaø giuùp hoï vöôn leân - Chuùng con 

caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
 

3-   Chuùa ñaõ toû mình ra cho ba nhaø chieâm tinh coù taâm hoàn 

khao khaùt tìm Chuùa - Xin cho chuùng con cuõng bieát coäng 

taùc vôùi nhau trong vieäc soáng ñaïo, ñeå laøm göông saùng 

cho moïi ngöôøi tìm thaáy Chuùa laø chaân lyù vaø chuùng con laø 

nhöõng chöùng nhaân ñích thöïc - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-   Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin Chuùa ñaõ toû mình ra 

trong Bí Tích Thaùnh Theå döôùi hình baùnh röôïu - Xin cho 

chuùng con ñöôïc theâm loøng soát meán khi tham döï Thaùnh 

leã, khi röôùc Chuùa vaøo loøng vaø bieát rao truyeàn söï hieän 

dieän ñích thöïc cuûa Chuùa trong Bí Tích Thaùnh Theå cho 

nhöõng ai ñang tìm kieám pheùp laï trong ñôøi - Chuùng con 

caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

(Mời cộng đoàn quỳ. Ngöng giaây laùt, coù theå daâng nhöõng 

öôùc nguyeän cuûa giaùo xöù, cuûa nhoùm, cuûa caù nhaân… hoaëc caàu 

cho caùc linh hoàn )                                                                                                          
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KEÁT CHAÀU:   

 Haùt: Naøy con laø ñaù. 

                                  Ñaây Nhieäm Tích. 
 

 

LEÃ CHUÙA GIEÂSU CHÒU PHEÙP RÖÛA 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy –Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Ñaây loøng Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Thieân Chuùa laø Cha cuûa chuùng con, Cha khoâng 

ngöøng ban cho chuùng con ngöôøi Con Moät yeâu quyù laø Ñöùc 

Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng con. Cha laïi coøn ban theâm maõi tình 

phuï töû cuûa Cha cho nhaân loaïi chuùng con, ñeå chuùng con ñöôïc 

tieáp nhaän heát ôn naøy ñeán ôn khaùc trong cuoäc ñôøi. Chuùng con 

xin hôïp vôùi muoân daân muoân nöôùc chung lôøi ca ngôïi Cha: 

 

1- Thuôû Gioan thi haønh söù meänh, Con Chuùa Trôøi xuoáng 

beán Gio-ñan, thaân dìm döôùi nöôùc lan traøn, ñoåi doøng soâng 

aáy thaønh laøn nöôùc trong – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

          Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ngöôøi giaùng theá bôûi loøng Trinh Nöõ, ñeå Gioan taåy röûa 

thaân mình, Ngöôøi ñaâu phaûi röûa toäi tình, nhöng laø röûa toäi 

nhaân sinh bao ñôøi – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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3- Boãng coù tieáng töø trôøi phaùn baûo: ‚Naøy laø Con tuyeät haûo 

cuûa Ta‛. Roài Boà Caâu traéng hieän ra, töôïng tröng cho 

Chuùa Ngoâi Ba Thaùnh Thaàn – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

      Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Danh maàu nhieäm vang ngaân cöùu roãi, caû boán phöông 

Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi, nôi ñaây hieän dieän Ba Ngoâi, nhöng 

laø moät Chuùa cao vôøi chí toân – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

      Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- OÂi chaân lyù, oâi nguoàn soáng thaät, Ngaøi ban cho traùi ñaát 

chan hoøa. Muoân vinh hieån, vaïn lôøi ca, daâng Ngaøi cuøng 

vôùi Ngoâi Cha, Thaùnh Thaàn – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 3,15-16. 21-22      

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3-5’)  

         

TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu, ñeå chu toaøn thaùnh yù Chuùa Cha, Chuùa 

ñaõ xuoáng theá laøm ngöôøi vaø ñaõ töï nguyeän ñöùng vaøo haøng toäi 

nhaân ñeå chòu pheùp röûa saùm hoái cuûa thaùnh Gioan. Cöû chæ naøy 
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cho chuùng con thaáy söï haï mình toät baäc cuûa Chuùa chæ vì yeâu 

vaø muoán ñem chuùng con vaøo söï soáng vónh cöûu trong gia ñình 

Ba Ngoâi Thieân Chuùa. Ñöùng tröôùc tình yeâu quaù lôùn lao naøy, 

chuùng con xin cuùi ñaàu caûm taï: 
 

1- Nhôø Bí Tích Thaùnh Taåy, chuùng con ñöôïc thaùp nhaäp vaøo 

Giaùo Hoäi, ñöôïc trôû neân nhöõng vieân ñaù soáng ñoäng, ñeå 

xaây neân ngoâi ñeàn thôø Chuùa Thaùnh Thaàn vaø ñöôïc nhaäp 

ñoaøn cuøng caùc thaùnh cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Nhôø Bí Tích Thaùnh Taåy, chuùng con ñöôïc nhaän laõnh caùc 

bí tích, ñöôïc nuoâi döôõng baèng Lôøi Chuùa vaø baøn tieäc 

Thaùnh Theå, ñöôïc Giaùo Hoäi naâng ñôõ baèng caùc trôï giuùp 

thieâng lieâng - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Nhôø Bí Tích Thaùnh Taåy, Chuùa cho chuùng con ñöôïc trôû 

neân ñoàng hình, ñoàng daïng vôùi Chuùa vaø ñöôïc ghi aán tín 

thuoäc veà Chuùa Kitoâ, khoâng ai coù theå taåy xoùa ñöôïc - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Thaùnh giaù laø daáu chæ cuûa cuoäc khoå naïn vaø phuïc sinh. Ñoù 

laø caây gaäy cöùu roãi maø Thieân Chuùa ñöa ra cho con người, 

laø caây caàu maø nhôø ñoù chuùng ta ñi qua vöïc thaúm söï cheát 

vaø ñe doïa cuûa keû döõ ñeå ñeán vôùi Chuùa – Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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5- Chuùng con taï ôn Chuùa vì nhôø quyeàn naêng Chuùa Thaùnh 

Thaàn, baùnh röôïu ñaõ ñöôïc thaùnh hieán trôû thaønh Mình vaø 

Maùu Thaùnh Ñöùc Kitoâ, Con Chuùa, ñeå trôû neân cuûa aên, cuûa 

uoáng nuoâi döôõng ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con treân haønh 

trình döông theá - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.    

   

(Thinh laëng 3-5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Tình yeâu Chuùa cao vôøi …   

                

SAÙM HỐI    ( Môøi coäng ñoaøn quyø)     

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con thôø laïy Chuùa 

ñang ngöï tröôùc maët chuùng con ñaây. Chuùng con caûm nhaän 

raèng: ôn lôùn nhaát ñôøi chuùng con laø ñöôïc laøm con Chuùa khi 

nhaän laõnh Bí Tích Röûa Toäi, nhöng nhieàu laàn chuùng con ñaõ 

queân ôn troïng ñaïi naøy vaø chöa soáng xöùng ñaùng laø con cuûa 

Chuùa. Giôø ñaây tröôùc Thaùnh Theå cuûa Chuùa, chuùng con thaät 

loøng thoáng hoái aên naên, cuùi xin Chuùa thöông tình tha thöù vaø 

thaùnh hoùa chuùng con: 
 

1-  Cöû chæ caên baûn nhaát cuûa Kitoâ giaùo trong  caàu nguyeän laø 

daáu thaùnh giaù, vaø ñoù laø caùch tuyeân xöng Ñöùc Ki toâ chòu 

ñoùng ñinh treân xaùc vì chuùng ta. Nhöng coù nhöõng luùc 

chuùng con laøm caùch voäi vaøng, maùy moùc, thieáu kính caån 

vaø coù khi coøn ngaïi nguøng khi laøm daáu thaùnh giaù tröôùc 

ñaùm ñoâng - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Nhôø Bí Tích Röûa Toäi, Chuùa ñöa chuùng con vaøo söï soáng 

môùi, söï soáng vónh cöûu. Nhöng vì thieáu nuoâi döôõng nieàm 
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tin baèng caùc Bí Tích, neân chuùng con ñaõ trôû thaønh nhöõng 

con ngöôøi chæ giöõ ñaïo theo chieáu leä, coù khi coøn deã daøng 

‚nghæ‛ soáng ñaïo vaø chæ nghó ñeán söï soáng ñôøi naøy maø 

thoâi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

  

     3-  Cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu ñeàu coù boån phaän giuùp ñôõ 

ngöôøi ñaõ ñöôïc röûa toäi lôùn leân trong ñöùc tin, ñeå aân suûng 

cuûa Bí Tích Thaùnh Taåy ñöôïc phaùt trieån. Nhöng chuùng 

con vaãn coøn xao nhaõng trong traùch nhieäm naøy cuûa mình 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  ‚Ngoaøi Bí Tích Thanh Taåy, Giaùo Hoäi khoâng coù phöông 

theá naøo khaùc ñeå baûo ñaûm cho con ngöôøi ñöôïc höôûng 

haïnh phuùc ñôøi ñôøi‛. Vaäy maø laïy Chuùa, chuùng con vaãn 

coøn coi thöôøng, khoâng quan taâm ñeán vieäc truyeàn giaùo ñeå 

ñöa anh chò em chuùng con vaø moïi ngöôøi ñeán vôùi ôn cöùu 

ñoä cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

5-   Chuùa Thaùnh Thaàn haèng hoaït ñoäng trong Giaùo Hoäi, nhö 

xöa Ngöôøi ñaõ ngöï xuoáng treân Chuùa Gieâsu khi chòu pheùp 

röûa, theá maø chuùng con laïi hay queân ôn Ngöôøi khi caàu 

nguyeän vaø laøm vieäc - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  
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 (Thinh laëng 3-5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi 

chia seû) 

 Haùt: Loøng con ñau ñôùn…  

                  

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu, hoâm nay chuùng con chieâm ngaém 

Chuùa chòu pheùp röûa beân bôø soâng Gio-ñan trong söï khieâm 

nhöôøng saâu thaúm. Chuùa laø Thieân Chuùa thaät, maø khoâng daønh 

cho mình ñòa vò cao sang aáy, nhöng ñaõ töï haï vaø baèng loøng 

soáng nhö con ngöôøi, ñeå ñöôïc ôû gaàn con ngöôøi hôn. Vôùi loøng 

tin yeâu thôø kính, chuùng con tha thieát xin daâng leân Chuùa 

nhöõng taâm tình khaån nguyeän:    

1-  Giaùo Hoäi laø taùc phaåm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ñeán 

hoaøn taát coâng vieäc cöùu ñoä cuûa Chuùa Gieâsu ôû traàn gian - 

Chuùng ta cuøng caàu xin ôn Chuùa Thaùnh Thaàn tuoân traøn 

ôn Ngöôøi treân caùc Muïc Töû cuûa Chuùa, ñeå caùc ngaøi coù ñuû 

khaû naêng thi haønh yù Chuùa trong söù vuï loan baùo Tin 

Möøng cho muoân daân – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Trong ñeâm giaùng sinh, Con Thieân Chuùa ñaõ haï mình nôi 

maùng coû cuûa suùc vaät. Hoâm nay, Ngöôøi laïi coøn haï mình 

döôùi doøng soâng Gio-ñan, ñeå xin Gioan laøm pheùp röûa, 

maëc duø Ngöôøi khoâng heà coù toäi - Xin cho chuùng con cuõng 

bieát khieâm toán laõnh nhaän Bí Tích hoøa Giaûi, ñeå doïn taâm 

hoàn luoân xöùng ñaùng cho Chuùa ngöï vaøo – Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
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3- Theá giôùi hoâm nay ñang ñöùng tröôùc caùc khuûng hoaûng, vì 

con ngöôøi thieáu nieàm tin vaøo Thieân Chuùa laø Ñaáng giaûi 

thoaùt moïi noãi aâu lo vaø chæ coù Ngöôøi môùi ban bình an 

ñích thöïc ñöôïc - Xin Chuùa haõy ñeán, ban ñöùc tin vaø ñaåy 

luøi söï döõ xa taát caû chuùng con –  Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng ai ñang maát nieàm tin 

hay lô laø trong ñôøi soáng ñaïo, ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn 

khôi daäy laïi trong taâm hoàn loøng khao khaùt Chuùa vaø ñöôïc 

trôû veà soáng trong aân suûng cuûa Chuùa – Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Trong giaây phuùt linh thieâng ñöôïc ôû beân Thaùnh Theå 

Chuùa, chuùng con tha thieát caàu xin Chuùa cho caùc gia ñình 

Kitoâ höõu, ñöôïc ôn trung thaønh vôùi ñöùc tin Coâng giaùo vaø 

bieát höôùng daãn con caùi soáng theo luaät Chuùa, luaät Giaùo 

Hoäi, ñeå taát caû trôû thaønh men, muoái vaø aùnh saùng cho traàn 

gian – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT THUÙC 

 Haùt:  Naøy con laø ñaù 

         Ñaây nhieäm tích. 
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Muøa Chay 

vaø  

Phuïc Sinh 
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CHUÙA NHAÄT I MUØA CHAY - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy –Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh  -  

 Haùt: Thờ lạy Chúa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con thôø laïy Chuùa 

ñang ngöï thaät tröôùc maët chuùng con ñaây. Chuùng con xin hôïp 

vôùi Giaùo Hoäi böôùc vaøo Muøa Chay thaùnh trong taâm tình 

höôùng veà cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Chuùa. Chuùng con 

muoán ca tuïng tình yeâu voâ bieân cuûa Chuùa ñaõ hy sinh hieán 

thaân mình cho nhaân loaïi chuùng con  ñöôïc soáng vaø soáng doài 

daøo. Vôùi loøng bieát ôn, chuùng con xin daâng lôøi toân vinh:   

 

1- Ñöùc Kitoâ ñaõ chòu ñau khoå vì anh em, ñeå laïi moät göông 

maãu cho anh em doõi böôùc theo Ngöôøi. Ngöôøi khoâng heà 

phaïm toäi, chaúng ai thaáy mieäng Ngöôøi noùi lôøi gian doái - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Bò nguyeàn ruûa, Ngöôøi khoâng nguyeàn ruûa laïi, chòu ñau 

khoå maø chaúng ngaêm ñe; nhöng moät beà phoù thaùc cho 

Ñaáng xeùt xöû coâng bình - Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Toäi loãi cuûa chuùng ta, chính Ngöôøi ñaõ mang vaøo thaân 

theå, maø ñöa leân caây thaäp giaù, ñeå moät khi ñaõ cheát ñoái vôùi 
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toäi, chuùng ta soáng cuoäc ñôøi coâng chính - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Vì Ngöôøi phaûi mang veát thöông maø anh em ñaõ ñöôïc 

chöõa laønh - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2-3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 4, 1- 13     

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 2 -3’)  

 

TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc haïnh 

phuùc ôû beân Thaùnh Theå Chuùa, ñöôïc thờ lạy Chuùa thay cho 

nhöõng anh chò em coøn ñang baän roän chöa ñeán vôùi Chuùa. 

Chuùng con muoán taï ôn Chuùa cho nhöõng ngaøy ñaàu xuaân vöøa 

qua vaø cuøng Chuùa ñi saâu vaøo hoang ñòa, ñeå khaùm phaù tình 

yeâu voâ bieân cuûa Chuùa Cha, laø Ñaáng luoân che chôû phuø trôï 

chuùng con trong suoát cuoäc haønh trình nôi döông theá naøy: 

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con xin taï ôn Chuùa ñaõ cho 

chuùng con ñöôïc höôûng nhöõng ngaøy xuaân thanh bình treân 

queâ höông ñaát nöôùc Vieät nam thaân yeâu vaø ñaõ cho chuùng 

con coù nhöõng giaây phuùt sum hoïp gia ñình, gia toäc ñeå 
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bieát ôn toå tieân vaø noái keát tình thaân giöõa chuùng con vôùi 

nhau - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ khoâng muoán chuùng con phaûi 

laøm noâ leä cho toäi loãi bôûi sa chöôùc caùm doã, neân ñaõ duøng 

lôøi Kinh Thaùnh chieán thaéng caùc côn caùm doã, ñeå cho 

chuùng con theâm tin töôûng, troâng caäy vaøo söùc maïnh cuûa 

Lôøi Chuùa laø lôøi coù uy quyeàn vaø coù söùc cöùu ñoä chuùng con 

- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ muoán naâng cao ñòa vò vaø 

phaåm giaù con ngöôøi khi choáng laïi nhöõng côn caùm doã veà 

theå lyù, ñoù laø cuûa aên, chöùc quyeàn, danh voïng, ñeå chuùng 

con nhaän ra con ngöôøi laø hình aûnh cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc 

Thieân Chuùa yeâu thöông chaêm soùc giöõ gìn vaø coøn ñöôïc 

vinh döï laø con caùi cuûa Thieân Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ chuaån bò cho chuùng con 

nhöõng phöông theá choáng laïi ma quyû trong nhöõng aâm 

möu thaâm ñoäc cuûa chuùng, laø sieâng naêng laõnh nhaän caùc 

Bí Tích, ñoïc Lôøi Chuùa, suy gaãm Lôøi Chuùa vaø röôùc 

Thaùnh Theå Chuùa vaøo loøng - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa muoán chuùng con töø boû nhöõng tö 

töôûng vaø vieäc laøm xaáu, ñeå taâm hoàn ñöôïc bình an, haïnh 
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phuùc vaø ñaùng ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi vôùi Chuùa - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.      

           

(Thinh laëng 3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Hoàng aân Chuùa bao la …    

                   

SAÙM HỐI        ( Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, moãi ngaøy soáng, laø moãi 

ngaøy Chuùa cho chuùng con möôïn thôøi gian, ñeå laøm lôøi nhöõng 

neùn baïc Chuùa trao vaø chuùng con seõ traû laïi cho Chuùa taát caû 

nhö khi chuùng con ñaõ nhaän. Muøa Chay laø cô hoäi thuaän tieän, 

ñeå chuùng con coù thôøi gian trôû veà höôûng nhöõng giaây phuùt aân 

suûng vaø bình an cuûa Chuùa. Chuùng con xin daâng nhöõng giaây 

phuùt saùm hoái naøy, xin Chuùa thaùnh hoùa vaø xoùt thöông chuùng 

con: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa chính laø cuøng ñích cuûa ôn cöùu 

ñoä, chöù khoâng phaûi söï höôûng thuï cuûa caûi vaät chaát hay 

quyeàn cao chöùc troïng, ñòa vò lôïi danh. Theá maø chuùng 

con vaãn coá tình chaïy theo nhöõng ma löïc ñoù, ñeå lieàu xa 

Chuùa, xa Giaùo Hoäi, xa ñöùc tin Coâng giaùo - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì loøng tham maø nhieàu cuoäc chieán 

tranh ñaõ xaûy ra, theá giôùi phaûi chòu haäu quaû cuûa söï döõ do 

chính con ngöôøi ñaõ xaâu xeù, boùc loät, leân aùn, loaïi tröø nhau. 

Taát caû nhöõng söï ñoù xaûy ra, vì hoï khoâng tin Chuùa, khoâng 
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tin coù söï soáng ñôøi ñôøi  - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

     3- Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu khi chuùng con quaù chuù troïng 

ñeán vieäc lo cho con ngöôøi thoaùt caûnh ngheøo ñoùi thaân 

xaùc, maø queân lo cho phaàn roãi cuûa chính mình vaø tha 

nhaân - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, nhaân loaïi ngaøy nay ñang ñoùi söï soáng 

ñôøi ñôøi, nhöng hoï laïi khoâng tìm ñeán Chuùa, maø laïi ñi tìm 

nôi caùc thuï taïo vaø coøn coi chuùng nhö laø thaàn cöùu ñoä 

mình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, xin loaïi tröø tính kieâu caêng, töï aùi nôi 

moãi ngöôøi chuùng con, ñeå chuùng con trôû neân nhöõng ngöôøi 

con toát laønh thaùnh thieän, nhö Chuùa laø Ñaáng toát laønh 

thaùnh thieän - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.          

(Thinh laëng 3 - 5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû)           

 Haùt: Naêm thaùng daøi…    

 

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con caûm nhaän ñöôïc 

raèng: töï söùc chuùng con, chuùng con khoâng theå laøm gì ñöôïc, 

chuùng con tha thieát  phoù thaùc cuoäc ñôøi chuùng con trong voøng 
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tay che chôû giöõ gìn cuûa Chuùa. Xin Chuùa ñoaùi nghe tieáng 

chuùng con khaån caàu:  

1-Laïy Chuùa Gieâsu, giöõa nhöõng lo aâu cuûa Giaùo Hoäi trong 

thôøi gian naøy, chuùng con caàu nguyeän cho Giaùo Hoäi, caùch 

rieâng cho Ñöùc Thaùnh Cha… Xin Chuùa gìn giöõ ngaøi khoûi 

lung laïc ñöùc tin vaø xin cho Giaùo Hoäi cuûa Chuùa luoân 

soáng trong bình an vaø hieäp nhaát – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm 

laõnh ñaïo treân toaøn theá giôùi. Xin cho hoï bieát duøng taát caû 

khaû naêng Chuùa ban trong cöông vò cuûa mình, ñeå möu 

caàu lôïi ích cho ñaát nöôùc vaø cho nhaân daân ñöôïc aám no 

haïnh phuùc – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

  

3- Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi di daân ñöôïc coù 

coâng aên vieäc laøm vaø ñöôïc ñoái xöû toát ñeïp. Xin cho nhöõng 

ai khoâng cöûa khoâng nhaø ñöôïc coù nôi nöông töïa. Vaø xin 

cho caùc em beù moà coâi, nhöõng ngöôøi taøn taät, yeáu ñau, 

ngheøo ñoùi ñöôïc xaõ hoäi quan taâm giuùp ñôõ –  Chuùng con 

caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi ñang soáng 

trong toäi loãi, ñöôïc ôn aên naên trôû veà vôùi Chuùa trong Muøa 

Chay thaùnh naøy  – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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5- Chuùng con xin Chuùa cho moïi ngöôøi sieâng naêng laõnh 

nhaän caùc bí tích, nhaát laø Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå coù ñuû ôn 

Chuùa choáng laïi caùc chöôùc caùm doã trong cuoäc soáng haèng 

ngaøy – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû)  

 

KEÁT THUÙC               

 Haùt:  Naøy con laø ñaù.         

                                   Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT II MUØA CHAY 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con meán yeâu …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

   Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang böôùc vaøo 

Muøa Chay thaùnh, muøa aên naên saùm hoái, muøa trôû veà vôùi Chuùa 

laø Cha, muøa chuaån bò taâm hoàn ñoùn möøng ñaïi leã Phuïc Sinh. 

Trong taâm tình ñoù, chuùng con xin thôø laïy vaø toân vinh Ba 

Ngoâi Chí Thaùnh: 
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1- Muoân laïy Ñöùc Gieâsu Cöùu Chuùa, laø Haøo Quang phaùt töï 

Haøo Quang, xin thöông gheù maét dòu daøng, nhaän lôøi caàu 

khaån haùt möøng thieát tha. Dung nhan Chuùa vöôït xa chính 

ngoï, aùo traéng nhö tuyeát phuû non ngaøn, hieån dung treân 

ñænh thieân san, ñeå cho caùc vò chöùng nhaân ngaém nhìn - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Naøy ngoân söù keà beân moân ñeä, cöïu taân hai theá heä khaùc 

nhau, giôø ñaây hôïp yù taâm ñaàu, tin Ngaøi Con Ñaáng Toái 

Cao giaùng traàn. Lôøi Thaùnh Phuï vang ngaân trong gioù, goïi 

Ngaøi laø Thaùnh Töû daáu yeâu, chuùng con xöng tuïng hoøa 

theo: Ngaøi laø Vua Caû thieân  trieàu muoân naêm - Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

         Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

  

3- Xöa ñaõ maëc xaùc phaøm yeáu ñuoái, cöùu loaøi ngöôøi thoaùt 

khoûi hö vong, giôø xin bieán ñoåi chuùng con, thaønh phaàn 

thaân theå oai phong cuûa Ngaøi - Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

         Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      

4-  Xin daâng Chuùa ñoâi lôøi taùn tuïng. OÂi Gieâsu cao caû vinh 

quang, Thaùnh Linh, Thaùnh Phuï chöùng raèng: Ngaøi laø 

Thaùnh Töû Cha haèng yeâu thöông - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
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NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 9, 28-36   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, tröôùc khi toû cuoäc thöông 

khoù Chuùa seõ chòu taïi Gieârusalem, Chuùa ñaõ leân nuùi caàu 

nguyeän vaø choïn ba moân ñeä thaân tín cuøng ñi theo. Caùc ngaøi laø 

ñaïi dieän cho nhaân loaïi chuùng con ñöôïc dieãm phuùc chieâm 

ngöôõng vinh quang Thieân Chuùa ngay töø ôû traàn gian. Vaø cuõng 

laø nhöõng chöùng nhaân ñích thöïc cuûa nieàm tin Con Thieân Chuùa 

ñaõ xuoáng theá laøm ngöôøi. Caûm nhaän ñöôïc hoàng aân naøy, chuùng 

con xin daâng lôøi taï ôn Chuùa: 

1- ‚Ñöùc Gieâsu leân nuùi caàu nguyeän, ñem theo caùc oâng 

Pheâroâ, Gioan vaø Giacoâbeâ‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa 

muoán taùch caùc moân ñeä cuûa Chuùa ra khoûi cuoäc soáng xoâ 

boà, naùo nhieät, ñeå Chuùa bieán ñoåi caùc ngaøi caùch saâu xa vaø 

beàn vöõng. Ñieàu naøy ñaõ giuùp chuùng con hieåu: chæ trong 

thinh laëng, chuùng con môùi gaëp ñöôïc Chuùa - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  ‚Ñang luùc Ngöôøi caàu nguyeän, dung maïo Ngöôøi boãng 

ñoåi khaùc, y phuïc Ngöôøi trôû neân traéng tinh choùi loøa‛ – 

Laïy Chuùa, qua Pheùp Röûa, Chuùa cho chuùng con ñöôïc 

hieäp thoâng vôùi cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa. Nhôø cuoäc 
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thöông khoù naøy, Chuùa ñaõ thanh taåy vaø phuïc hoài y phuïc 

nguyeân thuûy maø chuùng con ñaõ ñaùnh maát vì toäi loãi - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Ba moân ñeä thaáy oâng Moâseâ vaø oâng EÂlia hieän ra ñaøm ñaïo 

vôùi Ñöùc Gieâsu – Laïy Chuùa, trong vinh quang, caùc moân 

ñeä ñaõ nhaäân ra söï haïnh phuùc maø caùc oâng ñang taän höôûng, 

vöôït treân taát caû nhöõng gì ñang coù ôû traàn gian naøy. Ñaây 

cuõng laø nieàm hy voïng cho ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con khi 

ñöôïc veà vôùi Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Töø ñaùm maây, coù tieáng phaùn raèng: ‚Ñaây laø Con Ta, 

ngöôøi ñaõ ñöôïc Ta tuyeån choïn, haõy vaâng nghe lôøi 

Ngöôøi!‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, qua söï maïc khaûi cuûa Chuùa 

Cha, chuùng con ñöôïc nhaän bieát: Chuùa ñích thöïc laø Con 

Thieân Chuùa, lôøi cuûa Chuùa laø lôøi cöùu ñoä, lôøi coù söùc bieán 

ñoåi cuoäc soáng cuûa chuùng con, lôøi ñem laïi söï soáng ñôøi 

ñôøi cho taát caû nhöõng ai tin. Vaø chuùng con caûm thaáy mình 

thaät coù phuùc khi ñöôïc nghe lôøi cuûa Chuùa daïy doã baûo ban 

trong cuoäc soáng - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

( Thinh laëng 3 – 5’  moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt : Tình yeâu Chuùa cao vôøi …     

          

SAÙM HOÁI                    (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, muøa chay laø thôøi gian 

thuaän tieän, ñeå moãi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con nhìn laïi ñôøi 
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soáng mình, ñeå canh taân ñoåi môùi vaø xöùng ñaùng ñöôïc laøm con 

cuûa Chuùa . Xin Chuùa thöông nhìn ñeán chuùng con:  

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, caùc moân ñeä ñaõ soáng gaàn guõi vôùi Chuùa, 

ñöôïc chöng kieán bao nhieâu vieäc Chuùa ñaõ laøm, nhöng hoï 

vaãn coøn muø môø chöa tin Thaày mình chính laø Con Thieân 

Chuùa. Chuùng con cuõng theá, chuùng con ñaõ theo ñaïo bao 

nhieâu naêm, maø vaãn coøn muø môø chöa tin vöõng vaøo Chuùa 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

         Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Bieán coá bieán hình cuûa Chuùa, cho thaáùy tröôùc söï soáng thaät 

cuûa chuùng con mai sau laø ñöôïc soáng trong vinh quang 

nöôùc Chuùa. Muoán ñöôïc nhö vaäy chuùng con caàn ñi qua 

khoå giaù roài môùi ñeán phuïc sinh. Nhöng laïy Chuùa, chuùng 

con chæ muoán coù vinh quang maø khoâng muoán böôùc qua 

thaäp giaù - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

      Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

3- Ñau khoå quaû laø ñieàu höõu ích, ñeå chuùng con hoïc bieát 

thaùnh chæ Ngaøi - Theá maø laïy Chuùa, chuùng con thöôøng 

than traùch khi gaëp ñau khoå, hôn laø bieát daâng leân Chuùa 

loøng troâng caäy - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

     Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

     

4- Trong haønh trình ñöùc tin, Chuùa vaãn môøi goïi chuùng con 

leân nuùi vôùi Chuùa: nuùi cuûa thaùnh leã, nuùi cuûa nhöõng giôø 

chaàu, nuùi cuûa nhöõng giaây phuùt caàu nguyeän, nuùi cuûa 
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nhöõng laàn saùm hoái hoài taâm, nuùi cuûa nhöõng dòp tónh taâm 

Muøa Chay. Nhöng laïy Chuùa, nhieàu laàn chuùng con vaãn 

coøn say nguû, chöa nghe ñöôïc tieáng Chuùa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

    Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, Kinh Thaùnh ñaõ ñöôïc dòch ra baèng 

ngoân ngöõ cuûa daân toäc chuùng con, ñeå chuùng con deã daøng 

tieáp caän vôùi Lôøi Chuùa, nhöng chuùng con vaãn chöa bieát 

kính troïng vaø chuyeân chaêm ñoïc lôøi Chuùa, ñeå ñöôïc lôøi 

Chuùa bieán ñoåi ñôøi soáng chuùng con - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

    Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

               

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Con nay trôû veà…  

 

XIN ÔN                          (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, bieán coá Chuùa bieán hình 

môû ra moät maïc khaûi cho chuùng con nhaän bieát: Chuùa laø Con 

Thieân Chuùa ñeán cöùu ñoä traàn gian, vaø nhaân loaïi chuùng con 

caàøn phaûi nghe lôøi Chuùa daïy. Vì Lôøi Chuùa laø Lôøi tình yeâu, 

Lôøi ñöa chuùng con ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Vôùi loøng tin töôûng, 

phoù thaùc, chuùng con xin daâng leân Chuùa nhöõng taâm tình 

nguyeän xin:   

 

1- ‚Ñaây laø Con Ta, ngöôøi ñaõ ñöôïc Ta tuyeån choïn, haõy 

vaâng nghe lôøi Ngöôøi‛- Chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho 

toaøn theå Hoäi Thaùnh bieát traân troïng lôøi Chuùa Cha giôùi 
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thieäu veà Ñöùc Gieâsu hoâm nay, maø luoân chaêm chuù laéng 

nghe giaùo huaán cuûa Ngöôøi, tha thieát nghieàn ngaãm, ñeå 

hieåu ñuùng ñaén vaø trung thaønh thöïc hieän trong cuoäc soáng 

haèng ngaøy - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- OÂng Moâseâ vaø oâng EÂlia hieän ra ñaøm ñaïo vôùi Ñöùc Gieâsu 

cho thaáy: chính Ngöôøi laø Ñaáng noái tieáp vaø laøm troïn Cöïu 

Öôùc - Chuùng ta cuøng caàu nguyeän ñeå cho moïi daân toäc 

ñang ñi tìm Thieân Chuùa, coù theå tìm ra Ñaáng chaân thaät, 

duy nhaát maø toân thôø cho phaûi ñaïo, vaø ñöôïc höôûng haïnh 

phuùc vónh cöûu - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

   

3- Ñöùc Gieâsu ñaõ cheát treân caây thaäp giaù, treân ñoài Soï naêm 

xöa, nhöng cuõng ñaõ soáng laïi vaø Ngöôøi coøn taùi dieãn cuoäc 

töû naïn, phuïc sinh hoâm nay treân baøn thôø- Chuùng ta cuøng 

caàu nguyeän cho caùc tín höõu ñang gaëp thöû thaùch veà ñöùc 

tin, bieát ñeå cho Ñöùc Gieâsu daãn daét, haàu coù theå laøm 

chöùng veà quyeàn naêng phuïc sinh cuûa Chuùa trong cuoäc 

soáng haèng ngaøy - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

       

4- Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu xin Chuùa cho caùc vò 

giaûng phoøng trong Muøa Chay thaùnh, ñöôïc Lôøi Chuùa soi 

daãn, ñeå caùc ngaøi khôi leân nguoàn yeâu meán Thieân Chuùa 

vaø ñöa moïi ngöôøi ñeán gaàn Chuùa hôn - Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
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5- Chuùng con caàu nguyeän ñaëc bieät cho Giaùo Hoäi trong thôøi 

gian naøy - Xin Chuùa ban nhieàu ôn Chuùa Thaùnh Thaàn 

treân Haøng Giaùo Phaåm, ñeå caùc ngaøi höôùng daãn ñoaøn 

chieân ñi trong ñöôøng loái Chuùa - Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
 

(Môøi coäng ñoaøn quyø.Thinh laëêng,moãi ngöôøi xin ôn rieâng) 

 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt :   Naøy Con Laø Ñaù 

                Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

 

                   CHUÙA NHAÄT III MUØA CHAY- C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

   Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con thôø laïy Chuùa ñang ngöï 

thaät tröôùc maët chuùng con ñaây, Chuùa quaù khieâm nhöôøng choïn 

ôû laïi vôùi nhaân loaïi chuùng con trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå 

trôû neân cuûa aên cuûa uoáng thieâng lieâng nuoâi döôõng linh hoàn 

chuùng con vaø ñeå daãn ñöa chuùng con ñeán nguoàn söï soáng ñích 

thöïc, chuùng con xin daâng lôøi tuïng ca Chuùa: 
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1- Ñöùc Gieâsu Kitoâ, voán dó laø Thieân Chuùa, maø khoâng nghó 

phaûi nhaát quyeát duy trì ñòa vò ngang haøng vôùi Thieân 

Chuùa, nhöng ñaõ hoaøn toaøn truùt boû vinh quang, maëc laáy 

thaân noâ leä trôû neân gioáng phaøm nhaân, soáng nhö ngöôøi 

traàn theá - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ngöôøi laïi coøn haï mình, vaâng lôøi cho ñeán noãi baèng loøng 

chòu cheát, cheát treân caây thaäp töï - Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

     Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Chính vì theá, Thieân Chuùa ñaõ sieâu toân Ngöôøi, vaø taëng 

ban Danh hieäu, troåi vöôït treân muoân ngaøn danh hieäu - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

     Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Nhö vaäy, khi vöøa nghe danh thaùnh Gieâsu, caû treân trôøi 

döôùi  ñaát vaø trong nôi aâm phuû, muoân vaät phaûi baùi quyø - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Vaø ñeå toân vinh Thieân Chuùa Cha, moïi loaøi phaûi môû 

mieäng tuyeân xöng raèng: ‚Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Chuùa‛ - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
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NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 13, 1-9   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng –Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc 

chieâm ngöôõng tình yeâu cuûa Chuùa daønh cho nhaân loaïi chuùng 

con trong Bí Tích Thaùnh Theå. Chuùa laø Vua tình yeâu vaø laø 

ngöôøi bieän hoä coù theá giaù nhaát cho chuùng con tröôùc toøa Chuùa 

Cha, chuùng con xin heát loøng daâng lôøi taï ôn Chuùa: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng nhìn vaø xeùt ñoaùn chuùng 

con theo kieåu cuûa traàn gian, nhöng luoân höôùng loøng 

chuùng con trong caùc bieán coá, phaûi nhôù ñeán caùi giôùi haïn 

cuûa ñôøi ngöôøi ñeå saùm hoái aên naên - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caûm nhaän ñöôïc raèng: 

Thieân Chuùa luoân toân troïng töï do con ngöôøi vaø muoán taát 

caû ñöôïc höôûng haïnh phuùc ñôøi ñôøi vôùi Chuùa, neân ñaõ coá 

coâng ñi tìm töøng con ngöôøi, giöõa muoân ngaøn taïo vaät 

Chuùa ñaõ döïng neân, duø con ngöôøi chuùng con ñaày baát 

xöùng vaø toäi loãi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa 

 

3- Thieân Chuùa laø chuû cuûa thôøi gian, bao laâu coøn soáng, laø 

con ngöôøi coøn coù thôøi gian thuï ôn Thieân Chuùa vaø laø cô 
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hoäi toát cho moãi ngöôøi yù thöùc soáng söï hoaùn caûi  ñeå ñöôïc 

trôû veà soáng trong gia ñình cuûa Thieân Chuùa - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

  

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa hieän dieän trong Bí Tích Thaùnh 

Theå, ñeå neân choã döïa vöõng chaéc cho chuùng con khi 

chuùng con gaëp ñau khoå, thöû thaùch trong cuoäc soáng vaø ñeå 

mang laïi nhieàu hy voïng cho ñôøi chuùng con - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Thieân Chuùa töø bi nhaân haäu, Chuùa khoâng nôõ nhìn 

chuùng con xa lìa aân suûng Chuùa, nhöng luoân taïo nhöõng cô 

hoäi thuaän tieän, ñeå chuùng con ñöôïc quay veà vôùi Chuùa, duø 

chuùng con con coù chaäm chaïp, nhöng Chuùa vaãn chôø ñoùn 

chuùng con  - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

( Thinh laëng 3 – 5’  moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt : Tình yeâu Thieân Chuùa …    

           

SAÙM HOÁI                   (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, muøa chay laø thôøi gian, ñeå 

moãi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con ñi saâu vaøo maàu nhieäm tình 

yeâu cuûa Chuùa trong cuoäc khoå naïn, maø Chuùa ñaõ chòu vì yeâu 

thöông nhaân loaïi chuùng con, ñeå cöùu chuùng con khoûi cheát 

muoân ñôøi vaø phuïc hoài chöùc vò ñöôïc laøm con Chuùa cho chuùng 



 

 

68                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

con. Ñöùng tröôùc tình yeâu cao quyù naøy, chuùng con xin heát 

loøng thoáng hoái aên naên, xin Chuùa thöông xoùt chuùng con: 

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, ñieàu laøm chuùng con khoù saùm hoái aên 

naên, ñoù laø caûm thaáy mình luoân ôû trong tình traïng an 

toaøn, khoâng laøm ñieàu xaáu, khoâng laøm haïi ai, vì chuùng 

con queân raèng, chuùng con coù lieân ñôùi vôùi ngöôøi khaùc vaø 

coù boån phaän giuùp  moïi ngöôøi neân thaùnh theo baäc soáng 

cuûa mình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

         Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Thieân Chuùa luoân kieân nhaãn, ñôïi chôø vaø ñaët hy voïng vaøo 

söï hoaùn caûi noäi taâm cuûa con ngöôøi, ñeå taát caû ñöôïc chung 

höôûng haïnh phuùc vôùi Chuùa. Nhöng tieác thay, con ngöôøi 

vaãn thích soáng theo yù rieâng mình vaø coøn muoán loaïi tröø 

Thieân Chuùa ra khoûi cuoäc soáng, ñeå töï do laøm ñieàu xaáu - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

         Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

3- Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy treân caùc phöông tieän truyeàn 

thoâng, chuùng con ñöôïc nghe bieát nhieàu veà nhöõng bieán 

coá lôùn nhoû treân theá giôùi. Nhöõng bieán coá ñoù laø nhöõng baùo 

ñoäng cho cuoäc soáng giôùi haïn cuûa con ngöôøi nôi traàn theá, 

ñeå thöùc tænh löông taâm chuùng con veà ngaøy chung cuoäc, 

nhöng chuùng con vaãn chöa chòu thay ñoåi ñôøi soáng - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

         Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 69 

 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang laõnh traùch nhieäm laøm 

cha, laøm meï trong gia ñình, chuùng con coù boån phaän phaûi 

laøm göông saùng veà ñôøi soáng ñöùc tin vaø giaùo duïc ñöùc tin 

cho con chaùu, nhöng vì lo toan cho cuoäc soáng, chuùng con 

deã bò xao laõng traùch nhieäm naøy - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

       Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

 (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng)   

 Haùt: Con nay trôû veà... 

                             

XIN ÔN            (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con khoâng bieát 

ngaøy naøo, giôø naøo Chuùa seõ goïi chuùng con veà trình dieän Chuùa, 

nhöng bao laâu coøn soáng, laø chuùng con coøn coù cô hoäi laøm laïi 

nhöõng gì mình coøn thieáu soùt trong cuoäc soáng. Tröôùc nhan 

thaùnh Chuùa ñaây, chuùng con thaønh taâm daâng lôøi khaån nguyeän:  

 

1- Cuøng toaøn theå daân Chuùa, chuùng con caàu nguyeän ñaëc 

bieät cho Giaùo Hoäi trong thôøi gian naøy – Xin Chuùa ban 

ñaày traøn ôn Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng treân caùc vò muïc töû 

cuûa Chuùa, ñeå caùc ngaøi can ñaûm, khoân ngoan, daãn daét 

Giaùo Hoäi ñi theo ñöôøng loái Chuùa muoán - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa, xin cho chuùng con luoân nghieäm thaáy loøng töø 

bi cao caû cuûa Chuùa, vöôït treân taát caû nhöõng yeáu ñuoái loãi 

laàm cuûa con ngöôøi, ñeå chuùng con can ñaûm chaïy ñeán vôùi 
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Chuùa qua bí tích hoøa giaûi vaø ñöôïc röôùc Chuùa vaøo loøng 

moãi ngaøy - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

   

3- Laïy Chuùa Gieâsu, xin cho chuùng con luoân nhôù ñeán tình 

yeâu maàu nhieäm cuûa Chuùa ñaõ daønh cho nhaân loaïi chuùng 

con, ñeå chuùng con bôùt ñi nhöõng yù nghó tieâu cöïc, laøm toån 

thöông ñeán danh döï anh chò em xung quanh chuùng con - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

         

4- Chuùng con caàu xin Chuùa theâm ñöùc tin cho chuùng con vaø 

cho con chaùu chuùng con, ñeå moãi ngaøy nhôø ôn Chuùa 

giuùp, chuùng con bieát laøm chöùng cho söï hieän dieän cuûa 

Chuùa trong theá giôùi vaø trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.   

 

5- Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng ai 

ñang xa lìa Giaùo Hoäi, nhöõng ai chæ giöõ ñaïo theo hình 

thöùc, ñöôïc ôn hoài taâm saùm hoái trôû veà vaø ñöôïc soáng trong 

aân suûng cuûa Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø.Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn rieâng) 

       

KEÁT CHAÀU         

 Haùt :    Naøy Con Laø Ñaù  

                 Ñaây Nhieäm Tích. 
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CHUÙA NHAÄT IV MUØA CHAY - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con meán yeâu …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang soáng trong 

Muøa Chay thaùnh, muøa tìm laïi coát loõi cuûa ñôøi soáng Kitoâ höõu, 

muøa caûm nghieäm theâm aân suûng vaø tình thöông cuûa Chuùa 

luoân bao phuû cuoäc ñôøi chuùng con. Vôùi taâm tình ñoù, chuùng con 

xin thôø laïy vaø daâng leân Chuùa lôøi toân vinh: 

 

1- Chuùc tuïng Thieân Chuùa laø Thaân Phuï Ñöùc Gieâsu Kitoâ, 

Chuùa chuùng ta. Trong Ñöùc Kitoâ, töø coõi trôøi, Ngöôøi ñaõ thi 

aân giaùng phuùc, cho ta höôûng muoân vaøn aân phuùc cuûa 

Thaùnh Thaàn - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Trong Ñöùc Kitoâ, Ngöôøi ñaõ choïn ta tröôùc caû khi taïo 

thaønh vuõ truï, ñeå tröôùc thaùnh nhan Ngöôøi, ta trôû neân tinh 

tuyeàn thaùnh thieän, nhôø tình thöông cuûa Ngöôøi - Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      

3- Theo yù muoán vaø loøng nhaân aùi cuûa Ngöôøi, Ngöôøi ñaõ tieàn 

ñònh cho ta laøm nghóa töû, nhôø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Ñeå ta 

haèng ngôïi khen aân suûng raïng ngôøi, aân suûng Ngöôøi ban 
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taëng cho ta trong Thaùnh Töû yeâu daáu - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      

4- Trong Thaùnh Töû, nhôø maùu Thaùnh Töû ñoå ra, chuùng ta 

ñöôïc cöùu chuoäc, ñöôïc thöù tha toäi loãi, theo löôïng aân suûng 

raát phong phuù cuûa Ngöôøi. AÂn suûng naøy, Thieân Chuùa ñaõ 

roäng ban cho ta, cuøng vôùi taát caû söï khoân ngoan thoâng 

hieåu - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      

5- Ngöôøi cho ta ñöôïc bieát thieân yù nhieäm maàu: thieân yù naøy 

laø keá hoaïch yeâu thöông, Ngöôøi ñaõ ñònh töø tröôùc trong 

Ñöùc Kitoâ. Ñoù laø ñöa thôøi gian ñeán hoài vieân maõn, laø quy 

tuï muoân loaøi trong trôøi ñaát, döôùi quyeàn moät thuû laõnh laø 

Ñöùc Kitoâ - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

      (Thinh laëng 2’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 15,1-3.11-32   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Thieân Chuùa laø Cha yeâu thöông chuùng con, Cha vaãn 

kieân nhaãn chôø ñôïi töøng ngöôøi chuùng con trôû veà nhaø, ñeå ñöôïc 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 73 

 

 

soáng trong söï töï do cuûa con caùi Thieân Chuùa. Cha laïi coøn tha 

thöù moïi loãi laàm chuùng con ñaõ xuùc phaïm vaø heát loøng quan 

taâm lo laéng cho chuùng con ñöôïc haïnh phuùc. Caûm nhaän ñöôïc 

hoàng aân cao quyù naøy, chuùng con xin daâng lôøi taï ôn Cha: 

 

1- Laïy Thieân Chuùa töø bi nhaân haäu, töï söùc chuùng con, 

chuùng con khoâng theå laøm gì ñeïp loøng Chuùa ñöôïc. Chuùng 

con tin: chính Chuùa ñaõ thuùc ñaåy, ban ôn, ñeå chuùng con 

ñöôïc ñeán vôùi Chuùa, ñöôïc soáng trong aân suûng vaø söï che 

chôû cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa, moãi ngöôøi chuùng con ñeàu mang daùng daáp 

cuûa ngöôøi con thöù khi töï taùch mình ra khoûi tình yeâu cuûa 

Chuùa. Nhöng Chuùa ñaâu boû chuùng con, Chuùa vaãn tìm, 

vaãn ñôïi, vaãn mong chôø chuùng con sôùm hoài taâm quay trôû 

veà vôùi Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Ñeå nuoâi döôõng ñöùc tin yeáu heøn cuûa nhaân loaïi, Chuùa 

Gieâsu ñaõ ôû laïi trong Bí Tích Thaùnh Theå cho tôùi ngaøy taän 

theá, ñeå naâng ñôõ, an uûi vaø döôõng nuoâi con ngöôøi treân 

böôùc ñöôøng löõ haønh traàn theá - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa qua duï ngoân ngöôøi cha nhaân laønh, thaùnh Luca 

ñaõ cho chuùng con nhìn ngaém hình aûnh moät Thieân Chuùa 

luoân toû loøng khoan dung, nhaân haäu ñoái vôùi thaân phaän toäi 

loãi cuûa con ngöôøi, ñeå chuùng con theâm tin töôûng, troâng 
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caäy vaøo loøng Chuùa xoùt thöông, maø can ñaûm trôû veà vôùi 

Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  -    

  Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

( Thinh laëng 3 – 5’  moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt : Tình yeâu Chuùa cao vôøi…   

            

SAÙM HOÁI             (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con sung söôùng ñöôïc ôû beân 

Chuùa giôø naøy, ñeå caûm nghieäm tình yeâu Chuùa ñang tuoân ñoå 

treân cuoäc ñôøi moãi ngöôøi chuùng con. Chuùa laø Ñaáng quaù yeâu 

thöông nhaân loaïi, cho duø chuùng con chæ laø taïo vaät thaáp heøn 

vaø toäi loãi. Chuùa khoâng heà xa laùnh chuùng con, maø coøn saün 

saøng tha thöù, ñöa chuùng con trôû veà höôûng nieàm vui trong nhaø 

Chuùa. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, xin Chuùa xoùt thöông 

chuùng con: 

 

1- Thieân Chuùa khoâng ñaønh loøng nhìn nhaân loaïi laàm luõi 

böôùc ñi trong boùng ñeâm toäi loãi, neân ñaõ sai chính Con 

Moät yeâu daáu cuûa mình ñeán traàn gian, chòu khoå hình, ñeàn 

toäi thay cho nhaân loaïi. Theá maø loaøi ngöôøi chuùng con 

khoâng nhaän ra aân hueä cao quyù ñoù, ñeå taï ôn Chuùa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

        Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, ngöôøi thu thueá vaø nhöõng ngöôøi toäi loãi 

thöôøng lui tôùi ñeå nghe Chuùa giaûng, vì hoï ñaõ gaëp ñöôïc 

Chuùa laø nguoàn hy voïng cho ñôøi hoï. Coøn chuùng con, 

chuùng con chöa bieát quyù troïng Lôøi Chuùa, chöa laéng 
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nghe Lôøi Chuùa, ñeå ñöôïc Lôøi Chuùa thöùc tænh cuoäc soáng 

moãi ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

        Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.   

    

3- Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu khi chuùng con khoâng caûm thaáy 

mình ñaõ ñi laïc ñeå caàn trôû veà vôùi Chuùa, vì löông taâm 

chuùng con ñaõ bò chai lì trong an toaøn giaû taïo, trong vieäc 

chæ lo nghó ñeán baûn thaân, maø khoâng quan taâm ñeán ngöôøi 

khaùc - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

        Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ trao traùch nhieäm cho chuùng 

con laø nhöõng ngöôøi cha, ngöôøi meï, ngöôøi höôùng daãn 

trong gia ñình, nhieàu khi chuùng con cuõng chöa ñoái xöû 

coâng baèng vôùi con chaùu, ñeå chuùng chia reõ, nghi kî nhau 

vaø soáng thieáu loøng yeâu thöông, kính troïng ñoái vôùi baäc 

sinh thaønh döôõng duïc - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

       Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

     (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Naêm thaùng daøi …         

       

XIN ÔN       ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø tình yeâu vöôït 

troäi moïi tình yeâu. Chuùa bieát roõ moãi ngöôøi chuùng con ñang 

caàn aân suûng cuûa Chuùa ñeå löôùt thaéng toäi loãi. Chuùng con xin 



 

 

76                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

troâng caäy vaøo loøng nhaân haäu cuûa Chuùa, xin Chuùa laéng nghe 

tieáng chuùng con khaån caàu:  

1- Hợp cuøng toaøn theå Giaùo Hoäi, chuùng con caàu xin Chuùa 

tuoân ñoå ôn Chuùa Thaùnh Thaàn treân caùc vò coù traùch nhieäm 

trong Hoäi Thaùnh, ñeå caùc ngaøi höôùng daãn ñoaøn chieân 

Chuùa trong tinh thaàn hieäp nhaát vaø trung thaønh vôùi ñöùc 

tin toâng truyeàn - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Trong muøa chay thaùnh naøy, xin Chuùa cho ngöôøi cha, 

ngöôøi meï hoïc ñöôïc söï töø bi, nhaân haäu cuûa Chuùa, ñeå bieát 

tha thöù nhöõng laàm loãi cuûa con caùi mình, haàu gia ñình 

luoân ñöôïc bình an haïnh phuùc - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

   

3- Soáng giöõa theá giôùi höôûng thuï, con ngöôøi thöôøng coi tieàn 

baïc troïng hôn nhaân ñöùc - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa 

cho moãi ngöôøi bieát caùch xöû duïng tieàn baïc  laøm ra theo 

löông taâm trong saïch vaø duøng noù cho muïc ñích toát, ñeå 

naâng cao phaåm giaù con ngöôøi  - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

    

4- Chuùng con caàu nguyeän cho caùc gia ñình ñang baát hoøa, 

ñöôïc ôn saùm hoái aên naên, ñeå muøa chay thaùnh naøy laø cô 

hoäi cho hoï ñöôïc laøm hoøa vôùi Chuùa vaø laøm hoøa vôùi nhau, 

vì phaàn roãi cuûa hoï vaø cuûa caùc con caùi maø hoï ñang coù 

traùch nhieäm - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
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5- Laïy Chuùa, xin ban söï bình an cho thôøi ñaïi chuùng con 

ñang soáng, ñeå ai naáy ñöôïc soáng chan hoøa yeâu thöông 

nhau, haàu coù theå laøm chöùng veà tình thöông cuûa Chuùa 

ñang hieän dieän trong theá giôùi naøy – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn rieâng; 

coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT CHAÀU        

 Haùt:    Naøy Con Laø Ñaù  

                Ñaây Nhieäm Tích. 

      

 

 

CHUÙA NHAÄT V MUØA CHAY - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin- Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Thôø laïy Chuùa …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang tieán gaàn 

ñeán nhöõng ngaøy cao ñieåm cuûa phuïng vuï muøa chay, thôøi gian 

ñeå chuùng con caûm nghieäm nhieàu hôn, veà ôn cöùu ñoä Chuùa ñaõ 

thöïc hieän vì yeâu thöông nhaân loaïi chuùng con. Vôùi loøng meán 

yeâu thaàn phuïc, chuùng con xin thôø laïy vaø toân vinh Chuùa: 
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1- Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa toaøn naêng, Ñaáng hieän coù, vaø 

ñaõ coù. Chuùng con xin caûm taï Ngaøi, ñaõ söû duïng quyeàn 

naêng maïnh meõ, vaø leân ngoâi hieån trò - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

            Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Chö daân ñaõ noåi traän loâi ñình, nhöng côn loâi ñình Ngaøi 

aäp tôùi. Vaø ñaõ ñeán thôøi xeùt xöû caùc vong nhaân, thôøi aân 

thöôûng caùc ngoân söù, beà toâi cuûa Chuùa. Cuõng nhö muoân 

keû thuoäc veà Ngaøi, vaø nhöõng ai lôùn nhoû, haèng kính sôï 

Thaùnh Danh- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

           Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Thieân Chuùa chuùng ta thôø, giôø ñaây ban ôn cöùu ñoä, giôø 

ñaây bieåu döông uy löïc vôùi vöông quyeàn, vaø Ñöùc Kitoâ 

cuûa Ngöôøi, giôø ñaây cuõng bieåu döông quyeàn bính. Vì 

Xatan, keû toá caùo anh em cuûa ta, ngaøy ñeâm toá caùo hoï 

tröôùc toøa Thieân Chuùa, nay bò toáng ra ngoaøi - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

           Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.     

    

4- Hoï ñaõ thaéng ñöôïc noù nhôø maùu Con Chieân, vaø nhôø lôøi hoï 

laøm chöùng veà Ñöùc Kitoâ: hoï coi thöôøng tính maïng, saün 

saøng chòu cheát. Naøo thieân quoác cuøng chö vò ôû choán thieân 

ñình, haõy vì ñoù maø möøng vui hoan hyû - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

          Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      

 (Thinh laëng 2’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
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NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt:Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Ga 8,1-11  

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Thieân Chuùa laø Ñaáng giaøu loøng töø bi nhaân haäu, 

Chuùa khoâng cöù toäi chuùng con maø luaän phaït, nhöng luoân 

khoan nhaân tha thöù, ñeå chuùng con ñöôïc can ñaûm trôû veà vaø 

ñöôïc soáng trong aân suûng cuûa Chuùa. Vôùi taâm tình yeâu meán, 

toân thôø, chuùng con xin daâng Chuùa lôøi caûm taï tri aân: 

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ xuoáng traàn khoâng phaûi ñeå keát 

toäi chuùng con, nhöng laø ñeå toû loøng yeâu thöông vaø muoán 

cöùu chuoäc nhaân loaïi chuùng con khoûi cheát muoân ñôøi - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa, Chuùa khoâng voäi vaõ leân aùn ai vaø cuõng khoâng 

bao giôø cheâ boû taám loøng tan naùt khieâm cung ñang keâu 

caàu tôùi Chuùa, bôûi vì Chuùa giaøu loøng töø bi nhaân haäu, 

chaäm baát bình vaø raát möïc yeâu thöông - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa, chuùng con nhìn nhaäân raèng: chæ coù tình thöông 

cuûa Chuùa môùi laøm thay ñoåi taâm tính con ngöôøi, vaø chæ 
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nhôø Chuùa ban ôn theâm söùc, chuùng con môùi coù theå vöôït 

qua caùc chöôùc caùm doã - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Thieân Chuùa laø Ñaáng toát laønh vaø thaùnh thieän, Chuùa coù 

ñuû lyù do ñeå keát aùn con ngöôøi toäi loãi, nhöng vì loøng 

thöông xoùt cuûa Chuùa vöôït quaù toäi loãi con ngöôøi, neân 

Chuùa khoâng bao giôø laøm ñieàu ñoù, maø laïi ban nhieàu cô 

hoäi cho con ngöôøi ñöôïc aên naên saùm hoái trôû veà vôùi Chuùa 

- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

 5- ‚Toâi cuõng khoâng keát aùn chò, haõy ñi vaø ñöøng phaïm toäi 

nöõa‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa cuõng ñaõ noùi lôøi nhaân haäu 

naøy vôùi chuùng con qua tieáng löông taâm, qua caùc dòp tónh 

taâm, qua nhöõng laàn laõnh bí tích hoøa giaûi, ñeå chuùng con 

ñöôïc vöõng taâm troâng caäy vaøo ôn tha thöù cuûa Chuùa - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

 (Thinh laëng 3 –5’  moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt : Bao la tình Chuùa yeâu con…              

 

SAÙM HOÁI             (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc ôû 

keà beân Chuùa, ñöôïc chieâm ngöôõng tình yeâu cao caû cuûa Chuùa 

ñaõ cheát vì yeâu thöông nhaân loaïi chuùng con. Caùi cheát cuûa 

Chuùa khoâng phaûi laø keát thuùc bi thaûm, nhöng laø môû ñöôøng cho 
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nhaân loaïi chuùng con ñeán vôùi Chuùa caùch gaàn guõi hôn. Caûm 

nhaän tình Chuùa voâ bieân, chuùng con xin cuùi ñaàu saùm hoái aên 

naên : 

1- ‚Ai trong caùc oâng saïch toäi, cöù vieäc laáy ñaù maø neùm tröôùc 

ñi‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laáy tình thöông laøm tieâu 

chuaån trong caùch xöû söï vôùi con ngöôøi . Coøn chuùng con, 

chuùng con deã ñaùnh giaù ngöôøi anh chò em cuûa mình moãi 

khi hoï sai loãi, khieán cho hoï vì chuùng con maø lìa xa Chuùa 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, cuoäc ñôøi chuùng con ñaõ tham döï bao 

nhieâu muøa hoàng phuùc  roài, vaø chuùng con cuõng coù nhöõng 

quyeát taâm söûa ñoåi, nhöng con ngöôøi cuõ chuùng con vaãn 

coøn ñoù, vaãn coøn nhieàu yeáu ñuoái nhö xöa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

3- Laïy Chuùa, leà luaät giuùp chuùng con soi doïi laïi chính mình 

theo ñöôøng loái thaùnh thieän, coâng chính cuûa Chuùa vaø ñeå 

soáng toát vôùi anh chò em chuùng con. Nhöng nhieàu luùc 

chuùng con laïi coá tình hieåu sai luaät, ñeå laøm nhöõng ñieàu 

coù lôïi theo kieåu cuûa traàn gian - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

            Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

4- Laïy Chuùa, Chuùa trao cho chuùng con traùch nhieäm laøm 

cha meï, ngöôøi chuû trong gia ñình, ñeå höôùng daãn vaø giuùp 

con caùi lôùn leân trong leà luaät Chuùa. Nhöng chuùng con coøn 
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quaù nhieàu thieáu soùt khi duøng quyeàn Chuùa ban ñeå höôùng 

daãn con caùi mình, neân chuùng coù loãi laø do chuùng con 

thieáu caàu nguyeän, thieáu hy sinh, thieáu göông saùng, thieáu 

nhaãn naïi vaø thieáu chaêm lo ñôøi soáng ñöùc tin cho chuùng - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

         Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

   (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng)    

 Haùt: Naêm thaùng daøi …         

           

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø nguoàn soáng vaø 

söùc maïnh cho ñôøi Kitoâ höõu chuùng con. Chuùng con yeâu meán 

Chuùa, chuùng con troâng caäy vaøo tình thöông yeâu voâ bôø beán 

cuûa Chuùa ñaõ daønh cho nhaân loaïi chuùng con. Xin Chuùa haõy 

laéng nghe nhöõng öôùc nguyeän cuûa caùc con caùi Chuùa ñaây:  

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, xin Chuùa chuùc laønh vaø ban nhieàu ôn 

cho caùc vò muïc töû Chuùa ñaõ tuyeån choïn, ñeå caùc ngaøi 

chuyeân chaêm lo phuïng söï Chuùa vaø daãn daét ñoaøn chieân 

theâm vöõng maïnh trong ñôøi soáng ñöùc tin - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Con ngöôøi ngaøy nay laäp nhieàu toøa ñeå xeùt xöû nhau. Coøn 

Chuùa thì laïi giaûi toûa! Vì Chuùa khoâng xeùt xöû theo kieåu 

cuûa traàn gian, nhöng chæ nhaén nhuû chuùng con töø nay 

ñöøng phaïm toäi nöõa. Xin cho moãi ngöôøi chuùng con bieát 
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hoïc nôi Chuùa loøng töø bi nhaân haäu, ñeå naâng ñôõ, tha thöù 

cho nhau hôn laø lo keát aùn - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

  

3- Laïy Chuùa, xin cho chuùng con bieát quyù troïng nhöõng giaây 

phuùt thinh laëng ñeå thöa chuyeän vôùi, ñeå laéng nghe tieáng 

Chuùa noùi trong linh hoàn chuùng con vaø xin gìn giöõ mieäng 

löôõi chuùng con, ñeå chuùng con bieát duøng nhöõng ngoân töø 

ñeïp loøng Chuùa vaø coù ích cho tha nhaân - Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

    

4- Trong nhöõng ngaøy hoàng phuùc cuûa muøa chay thaùnh naøy, 

xin Chuùa khôi daäy söï yù thöùc soáng nieàm tin nôi moãi 

ngöôøi chuùng con trong moïi hoaøn caûnh, nhaát laø khi chuùng 

con ñeán tham döï Thaùnh leã, röôùc leã vaø Chaàu Thaùnh Theå 

- Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

5- Giaù trò cuûa neàn vaên minh Kitoâ giaùo vaãn coøn ñaäm neùt 

treân toaøn theá giôùi, ñaëc bieät laø caùc thaùnh giaù cuûa Chuùa 

vaãn coøn ñöùng vöõng treân caùc Thaùnh ñöôøng coå xöa. Xin 

cho moïi daân toäc treân theá giôùi naøy, bieát nhìn vaøo ñoù maø 

ca tuïng Thieân Chuùa vaø trôû veà vôùi Chuùa - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

 (Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn rieâng; 

coù theå môøi chia seû) 
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 KEÁT CHAÀU       

 Haùt:      Naøy Con Laø Ñaù  

                  Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT V MUØA CHAY – ABC 

 

 Haùt : Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn. Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh  

 Haùt: Ñaây loøng Chuùa aùi tuaát.    ( Thinh laëng giaây laùt)  

 

TOÂN THÔØ:  

        Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang soáng gaàn 

keà nhöõng ngaøy cao ñieåm cuûa Phuïng vuï Muøa Chay. Hình aûnh 

Chuùa töï ví mình nhö haït luùa gieo vaøo loøng ñaát, bò cheát ñi, ñeå 

sinh nhieàu boâng haït khaùc, ñaõ cho chuùng con thaáy söï hy sinh 

maïng soáng cuûa Chuùa ñeå cöùu nhaân loaïi chuùng con thaät cao caû 

voâ cuøng. Chuùng con xin cuùi ñaàu phuû phuïc vaø toân vinh: 

 

1- Ñöùc Kitoâ ñaõ chòu ñau khoå vì anh em, ñeå laïi moät göông 

maãu cho anh em doõi böôùc theo Ngöôøi - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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2- Ngöôøi khoâng heà phaïm toäi, chaúng ai thaáy mieäng Ngöôøi 

noùi lôøi gian doái - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. Ñ- 

 

3. Bò nguyeàn ruûa, Ngöôøi khoâng nguyeàn ruûa laïi, chòu ñau 

khoå maø chaúng ngaêm ñe; nhöng moät beà phoù thaùc cho 

Ñaáng xeùt xöû coâng bình - Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. Ñ- 

 

4- Toäi loãi cuûa chuùng ta, chính Ngöôøi ñaõ mang vaøo thaân 

theå, maø ñöa leân caây thaäp giaù, ñeå moät khi ñaõ cheát ñoái vôùi 

toäi, chuùng ta soáng cuoäc ñôøi coâng chính - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. Ñ- 

 

5- Vì Ngöôøi  phaûi mang veát thöông maø anh em ñaõ ñöôïc 

chöõa laønh - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. Ñ- 

 

(Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Ga 12, 20- 33   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ;Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng (Thinh laëng 3-5’) 

  

TAÏ ÔN 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Tin Möøng Thaùnh Gioan 

ñaõ cho chuùng con thaáy: ngöôøi ta muoán ñeán gaëp Chuùa vaø 
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Chuùa ñaõ loan baùo cho caùc moân ñeä bieát, Ngöôøi seõ ñöôïc toân 

vinh nhôø cuoäc töû naïn saép tôùi. Vôùi taâm tình caûm taï veà hoàng aân 

cöùu chuoäc cuûa Chuùa, chuùng con  xin daâng lôøi caûm taï tri aân:  

1- ‚Ai  phuïc vuï Thaày, thì haõy theo Thaày; vaø Thaày ôû ñaâu, 

keû phuïc vuï Thaày cuõng seõ ôû ñoù. Ai phuïc vuï Thaày, Cha 

cuûa Thaày seõ quyù troïng ngöôøi aáy‛ – Laïy Chuùa, chuùng 

con ñöôïc haïnh phuùc theo Chuùa ngay töø ñôøi naøy trong 

moãi baäc soáng, ñeå Chuùa ôû ñaâu, chuùng con cuõng ñöôïc ôû 

ñoù. Vaø chuùng con coøn ñöôïc Chuùa Cha yeâu thöông quyù 

troïng - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- ‚Giôø ñaây, ñang dieãn ra cuoäc phaùn xeùt theá gian naøy. Giôø 

ñaây, thuû laõnh theá gian naøy saép bò toáng ra ngoaøi!‛ – Laïy  

Chuùa, caùi cheát cuûa Chuùa laø söï phaùn xeùt theá gian, vaø 

Chuùa ñaõ duøng caùi cheát naøy maø cöùu chuùng con thoaùt tay 

söï döõ, vaø ñem chuùng con vaøo söï soáng vónh cöûu. Vì aân 

hueä naøy - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. Ñ- 

 

3- ‚Phaàn toâi, moät khi ñöôïc giöông cao leân khoûi maët ñaát, toâi 

seõ keùo moïi ngöôøi leân vôùi toâi‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa 

ñöôïc toân vinh qua caùi cheát treân thaäp giaù, vaø ñoù cuõng laø 

luùc Chuùa keùo nhaân loaïi ñeán vôùi Chuùa. Vì Chuùa Cha ñaõ 

ñaët Con Mình laøm Ñaáng ban söï soáng. Vì aân hueä naøy - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. Ñ- 

 

3- ‚ Ñöùc Gieâsu noùi theá ñeå aùm chæ Ngöôøi pha ûi cheát caùch 

naøo‛- Laïy Chuùa, Thaùnh giaù laø moät baèng chöùng huøng 

hoàn cho tình yeâu voâ taän cuûa Chuùa. Chuùa cheát khoâng 
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phaûi laø heát nhö ngöôøi ñôøi, nhöng caùi cheát cuûa Chuùa coù 

moät giaù trò voâ song, laø ñem toaøn theå nhaân loaïi vaøo 

höôûng söï soáng ñôøi ñôøi vôùi Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. Ñ- 

 

(Thinh laëng 3-5’, moãi ngöôøi daâng lôøi taï ôn rieâng;  

coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Hoàng aân Chuùa bao la.. 

                   

SAÙM HOÁI                (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, treân theá giôùi naøy, coù bieát 

bao nhieâu ngöôøi ñang khao khaùt tìm chaân lyù maø chöa ñöôïc 

gaëp. Phaûi chaêng chuùng con chöa thi haønh boån phaän truyeàn 

giaùo ñeå ñem Chuùa ñeán cho moïi ngöôøi. Quyø tröôùc nhan thaùnh 

Chuùa ñaây, chuùng con thöïc taâm aên naên saùm hoái. Xin Chuùa 

thöông xoùt thöù tha moïi loãi laàm vaø giuùp chuùng con can ñaûm 

thöïc thi yù Chuùa: 

 

1- ‚Coù maáy ngöôøi Hy Laïp ñeán gaëp oâng Philippheâ, ngöôøi 

Beát- xai- ña, mieàn Galileâ, vaø xin raèng: ‚Thöa oâng, 

chuùng toâi muoán gaëp oâng Gieâsu‛- Laïy Chuùa, Chuùa ñeán 

ñeå quy tuï muoân ngöôøi veà vôùi  Chuùa Cha, ñeå chung 

höôûng haïnh phuùc vôùi Thieân Chuùa. Nhöng chuùng con xin 

thuù nhaän, mình chöa laøm trung gian ñeå cho ngöôøi khaùc 

ñeán vôùi Chuùa ñöôïc, vì söï hôøi hôït trong caùch soáng ñaïo 

cuûa chuùng con - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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2- ‚ Ai yeâu quyù maïng soáng mình, thì seõ maát; coøn ai coi 

thöôøng maïng soáng mình thì seõ giöõ laïi ñöôïc cho söï soáng 

ñôøi ñôøi‛ – Laïy Chuùa, ñaây laø moät nghòch lyù cuûa ngöôøi 

yeáu ñöùc tin, khieán cho hoï hieåu sai vaø boû Chuùa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. Ñ- 

  

3- ‚Baây giôø taâm hoàn Thaày xao xuyeán! Thaày bieát noùi gì 

ñaây? Laïy Cha, xin cöùu con khoûi giôø naøy, nhöng chính vì 

giôø naøy maø con ñaõ ñeán‛ – Laïy Chuùa, Chuùa ñaõ tuaân theo 

yù Chuùa Cha cho chöông trình cöùu ñoä ñöôïc thöïc hieän veïn 

toaøn. Coøn chuùng con, chuùng con chæ thích soáng theo yù 

rieâng coù lôïi cho chuùng con, chöù khoâng maøng chi ñeán giaù 

trò cöùu ñoä cuûa Chuùa vì yeâu chuùng con - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. Ñ- 

 

(Thinh laëng 3-5’, moãi ngöôøi  töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

       *Ñoïc chung Kinh Toâi thuù nhaän. 

 Haùt: Tình yeâu Chuùa cao vôøi …                   

 

XIN ÔN                 (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, khi laøm ngöôøi, Chuùa cuõng 

neám caûm ñöôïc giaây phuùt  vui  möøng vaø cuõng caûm thaáy xao 

xuyeán trong taâm hoàn, vì ñaõ ñeán giôø thi haønh thaùnh yù Chuùa 

Cha caùch quyeát lieät. Trong taâm tình phoù thaùc, chuùng con xin 

daâng leân Chuùa nhöõng lôøi nguyeän xin: 

 

1-   Treân theá giôùi coøn bieát bao nhieâu ngöôøi chöa nhaän bieát 

Chuùa. Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho Giaùo Hoäi, coù 

nhieàu saùng kieán trong vieäc ñem Tin Möøng cuûa Chuùa 
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ñeán cho muoân daân, ñeå moïi ngöôøi khoâng bò thieät thoøi vì 

chöa bieát Ñöùc Kitoâ laø Ñaáng cöùu ñoä duy nhaát cuûa traàn 

gian - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ-  Xin Chuùa  nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, xin nhìn ñeán caùc muïc töû cuûa Chuùa 

ñang bò thöû thaùch trong söù vuï. Xin Chuùa ôû cuøng caùc ngaøi 

vaø ban ôn trôï löïc, ñeå caùc ngaøi ñöôïc khieâm nhöôøng, khoân 

ngoan chu toaøn traùch nhieäm Chuùa trao - Chuùng con caàu 

xin Chuùa Ñ- 

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, xin cho chuùng con yù thöùc raèng: cuoäc 

soáng traàn gian laø thôøi gian ngaén nguûi cho chuùng con 

khaùm phaù ra huyeàn dieäu ñöôïc Chuùa yeâu thöông, ñeå 

chuùng con hoïc bieát yeâu thöông vaø phuïc vuï laãn nhau. 

Chuùng con caàu xin Chuùa. Ñ- 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, trong nhöõng ngaøy chuaån bò ñeán Tuaàn 

Thaùnh, chuùng con caàu nguyeän ñaëc bieät cho caùc anh chò 

em ñang laïc xa ñöùc tin Coâng giaùo ñöôïc ôn saùm hoái trôû 

veà vôùi Giaùo Hoäi - Chuùng con caàu xin Chuùa. Ñ- 

 

( Thinh laëng 3-5’ moãi ngöôøi xin ôn rieâng) 

* Daønh giôø caàu nguyeän cho caùc thaønh vieân khoâng theå 

tham döï giôø chaàu chung vôùi Hieäp Hoäi Thaùnh Theå. 

     Xin coäng ñoaøn cuøng chaép tay ñoïc chung Kinh laïy Cha. 

  

KEÁT CHAÀU       

 Haùt:   Naøy con laø Ñaù 

                           Ñaây nhieäm tích. 
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CHUÙA NHAÄT LEÃ LAÙ – C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Con meán yeâu tin thôø…    ( Thinh laëng giaây laùt) 

  

TOÂN THÔØ 

      Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang böôùc vaøo 

tuaàn leã troïng ñaïi nhaát cuûa Naêm Phuïng Vuï, ñoù laø Tuaàn 

Thaùnh. Phuïng vuï nhaéc nhôû vieäc töôûng nieäm Chuùa vaøo thaønh 

thaùnh Gieârusalem xöa, trong tö caùch laø Vua Do Thaùi. Vua 

theo nghóa phuïc vuï vaø hieán maïng soáng, ñeå laøm giaù cöùu chuoäc 

nhaân loaïi. Trong taâm tình thôø laïy vaø caûm taï, chuùng con xin 

daâng Chuùa lôøi toân vinh: 

 

1- Toaøn daân Chuùa naøo reo vui hôùn hôû, mieäng haùt möøng ôn 

cöùu ñoä Chuùa ban: Ñöùc Gieâsu, Ñaáng cöùu chuoäc gian traàn, 

ñaõ ñaùnh baïi teân töû thaàn ñoäc döõ - Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ñöôøng daäy soùng ngöôøi ñi nhö thaùc ñoå, ngaønh laù xanh 

phaát phôùi töïa röøng côø, caû moät trôøi vang doäi tieáng tung 

hoâ: Vaïn vaïn tueá, möøng con vua Ñavít - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ta heát thaûy cuøng chaïy ra ngheânh tieáp, Vò Quaân Vöông 

cao caû ñaõ tôùi ñaây, haùt leân ñi, lôøi vinh chuùc giaõi baøy, 
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vung caønh lieãu, nhòp theo caâu vaïn tueá - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ-Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Xin Ngöôøi khaáng vì tình thöông trôøi beå, böôùc ñöôøng ñôøi, 

giöõ ta khoûi phaûi tröôït chaân, ñeå bao laâu sinh soáng coõi 

traàn, ta haèng giöõ loøng tri aân caûm meán - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Cung traàm boång deät baøi ca caàu nguyeän, xin khaáu ñaàu 

thöôïng tieán Chuùa Ba Ngoâi, ñaõ ñoå hoàng aân cöùu chuoäc 

loaøi ngöôøi, muoân muoân thuôû xin daâng lôøi vin chuùc - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

  

( Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt:Xin cho con bieát laéng nghe(môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 19,28-40   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoặc nghe Cha giảng  (Thinh laëng 3-5’) 

 

TAÏ ÔN 

      Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc chieâm 

ngaém tình yeâu nhieäm maàu cuûa Chuùa, qua vieäc Chuùa hieán 

thaân mình laøm giaù chuoäc cho muoân daân. Chuùa khoâng döøng ôû 

caùi cheát khoå nhuïc, nhöng ñaõ chæ cho chuùng con bieát phaûi traûi 
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qua thaäp giaù roài môùi ñeán phuïc sinh. Chuùng con xin daâng 

Chuùa lôøi caûm taï tri aân: 

1-   Laïy Chuùa Gieâsu, ñoå maùu laø daáu hieäu cuûa cheát choùc, 

cuûa thaát baïi. Nhöng qua vieäc ñoå maùu cuûa Chuùa, Giaùo 

Hoäi ñaõ ñöôïc khai sinh vaø nhaân loaïi chuùng con laïi ñöôïc 

böôùc vaøo cuoäc soáng môùi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-   Laïy Chuùa Gieâsu, thaäp giaù chuùng con suy toân hoâm nay, 

nhö muoán chöùng minh moät chaân lyù: vì yeâu thöông nhaân 

loaïi, Chuùa ñaõ chaáp nhaän ñi treân con ñöôøng ñau khoå, ñeå 

con ngöôøi yù thöùc hôn hoàng aân mình seõ laõnh nhaän qua 

ñöôøng thöông khoù laø söï soáng tröôøng sinh - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-   Ñeå taåy xoùa nhöõng yù nghó ñen toái cuûa chuùng con, ñaàu 

Chuùa ñaõ bò nhöõng gai nhoïn ñaâm vaøo; ñeå taåy xoùa nhöõng 

tình caûm vaån ñuïc cuûa chuùng con, traùi tim Chuùa ñaõ bò 

löôõi ñoøng ñaâm thaâu. Vaø ñeå xoùa moïi loãi laàm chuùng con 

ñaõ vaáp phaïm, tay chaân Chuùa ñaõ bò ñoùng ñinh vaø thaân 

theå Chuùa ñaõ phaûi cheát caùch tuûi nhuïc eâ cheà. Laïy Chuùa 

Gieâsu, Chuùa chòu taát caû chæ vì quaù yeâu thöông chuùng 

con-Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-   Nhôø thaùnh giaù, Chuùa ñaõ cöùu chuoäc chuùng con vôùi taát 

caû tình yeâu noàng chaùy. Chuùa muoán ñoåi môùi chuùng con, 

muoán chuùng con ñi theo Chuùa, muoán chuùng con goït duõa, 
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côûi môû, khaéc phuïc nhöõng gì laø saàn suøi, laø goà gheà trong 

caùch soáng ñeå neân gioáng Chuùa hôn - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

( Thinh laëng 3-5’moãi ngöôøi daâng lôøi taï ôn rieâng)  

 Haùt: Tình yeâu Chuùa cao vôøi…           

 

SAÙM HOÁI           (Môøi coäng ñoaøn quỳ) 

           Laïy Chuùa Gieâsu laø Ñaáng cöùu ñoä traàn gian, Chuùa ñaõ 

ñoùn nhaän thaäp giaù, ñaõ mang laáy nôi mình noãi thoáng khoå cuûa 

caû nhaân loaïi, ñeå nhôø ñoù, chuùng con coù theå choãi daäy sau 

nhöõng laàn sa ngaõ. Quỳ tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng 

con xin taï ôn Chuùa vaø heát loøng thoáng hoái aên naên veà nhöõng 

loãi laàm ñaõ phaïm, xin Chuùa gheù maët laïi vaø thöông xoùt chuùng 

con: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, phieân toøa vaø cuoäc haønh hình Chuùa, laø 

moät trong nhöõng söï kieän, laøm bieåu loä nhöõng suy nghó 

ñen toái vaø taâm hoàn baát oån cuûa nhaân loaïi chuùng con. Vì 

theá, chuùng con chaïy ñeán van xin loøng nhaân haäu cuûa 

Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Söï thuø nghòch voâ lyù cuûa ñaùm ñoâng hoâ lôùn: ‚ Ñoùng ñinh 

noù‛, Ngöôøi maø tröôùc ñaây ñaõ laøm bao nhieâu pheùp laï chöõa 

laønh beänh cho hoï, ñaõ cho hoï aên baùnh no neâ, vaäy maø giôø 

ñaây hoï laïi trôû thaønh nhöõng ngöôøi choáng ñoái - Laïy Chuùa, 

chuùng con thuù nhaän raèng: mình cuõng laø nhöõng ngöôøi hay 
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thay ñoåi nhö ñaùm ñoâng ngaøy xöa, ñaõ queân ôn Chuùa vaø 

laïi coøn leân aùn Chuùa nöõa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Treân ñöôøng leân Nuùi Soï, quaân lính ñaõ baét moät oâng giaø 

daân ngoaïi vaùc ñôõ thaäp giaù cho Chuùa, coøn hoï thì ñi theo, 

nhö ñeå canh chöøng teân töû toäi - Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì 

thieáu tình yeâu, maø ngöôøi treû cuûa chuùng con ñaõ traùnh neù, 

khoâng daùm keà vai gaùnh vaùc cuoäc ñôøi mình böôùc ñi theo 

Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- Khi suy nieäm veà cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa, ai trong chuùng 

con cuõng ñeàu nhaän ra: Chuùa voâ toäi maø laïi bò keát aùn laø 

ngöôøi coù toäi; coøn ngöôøi coù toäi thì laïi ñöôïc tha boång caùch 

deã daøng - Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì söï ganh tî maø trí khoân 

chuùng con bò leäch laïc theo ñaùm ñoâng. Ñaây cuõng laø ñieåm 

yeáu heøn cuûa moãi ngöôøi chuùng con, khieán chuùng con 

ngaøy caøng xa caùch Chuùa vaø anh em - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

         ( Thinh laëng 3-5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Chuùa nhaân töø…                           

           

 

XIN ÔN                          (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, caùi cheát cuûa Chuùa ñöôïc 

ghi vaøo lòch söû con ngöôøi nhö moät daáu chæ tình yeâu, duø con 
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ngöôøi coù boäi baïc, töø choái tình yeâu ñoù, thì  nôi Bí Tích Thaùnh 

Theå, Chuùa vaãn toû loä loøng yeâu thöông, tha thöù. Ñöùng tröôùc 

hoàng aân cao caû naøy, chuùng con xin chaân thaønh daâng leân 

Chuùa nhöõng lôøi nguyeän xin: 

 

1- Chuùng con caàu nguyeän cho caùc vò chuû chaên trong Giaùo 

Hoäi ñöôïc ôn hieäp nhaát vaø lieân keát vôùi nhau, ñeå nhôø ôn 

Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy, caùc ngaøi cuøng nhau daãn daét 

daân Chuùa ñi theo ñöôøng loái Chuùa muoán - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa ñaõ chaáp nhaän chòu xöû aùn 

baát coâng - Xin cho nhaân loaïi chuùng con vaø moïi ngöôøi 

trong thôøi ñaïi hoâm nay, ñöôïc ôn trung tín vôùi chaân lyù 

cuûa Chuùa, ñeå ñöøng bao giôø chuùng con coù thaùi ñoä hay 

haønh ñoäng thieáu tình thöông giöõa con ngöôøi vôùi nhau - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Trong nhöõng ngaøy Tuaàn Thaùnh naøy, xin Chuùa daãn ñöa 

caùc anh chò em chuùng con ñang xa lìa Giaùo Hoäi, ñöôïc ôn 

mau trôû veà ñoaøn chieân Chuùa, haàu taát caû chuùng con ñöôïc 

hôïp nhaát trong ñöùc tin vaø loøng meán Chuùa - Chuùng con 

caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Chuùng con caàu xin Chuùa ban cho chuùng con, bieát suy 

nieäm maàu nhieäm töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Chuùa trong 
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ñôøi soáng haèng ngaøy, ñeå khi cuoäc ñôøi chuùng con gaëp gian 

nan thöû thaùch, chuùng con bieát tin töôûng, caäy troâng vaøo 

Chuùa vôùi hy voïng qua thaäp giaù, chuùng con seõ ñöôïc soáng 

laïi cuøng Chuùa treân thieân ñaøng - Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

 Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

     

 5- Chuùng con xin daâng leân Chuùa nhöõng anh chò em ñang 

gaëp ñau khoå phaàn hoàn, phaàn xaùc, xin Chuùa naâng ñôõ uûi 

an vaø ban caùc ôn caàn thieát, ñeå hoï ñöôïc taêng theâm ñöùc tin 

- Chuùng con caàu xin Chuùa. 

 Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

(Thinh laëng ít phuùt,moãi ngöôøi xin ôn rieâng;  

coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT THUÙC              

 Haùt:   Naøy con laø Ñaù. 

                   Ñaây Nhieäm tích.  

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C 

 

 Haùt : Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy–Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Con thôø lạy hết tình …  (Thinh laëng giaây laùt) 
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TOÂN THÔØ 

             Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, cuộc phục sinh của 

Chuùa laø trung taâm vaø laø choùp ñænh nieàm tin cuûa Giaùo Hoäi. Ñoù 

cuõng nieàm hy voïng cho toaøn theå vuõ truï. Trong nieàm vui cuûa 

Ñaïi Leã Phuïc Sinh, chuùng con xin hôïp vôùi trieàu thaàn thaùnh 

treân trôøi daâng lôøi ca tuïng Chuùa:  

 

1- Alleluia. Thieân Chuùa ta thôø laø Ñaáng cöùu ñoä, Ñaáng vinh 

hieån uy quyeàn. Nhöõng lôøi Ngöôøi phaùn quyeát, ñeàu chaân 

thaät coâng minh. –Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Alleluia -Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Alleluia. Naøo ca ngôïi Chuùa ñi, hôõi taát caû toâi trung cuûa 

Chuùa, hôõi nhöõng ai lôùn nhoû, haèng kính sôï Ngöôøi.- 

Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Alleluia. Ñöùc Chuùa laø Thieân Chuùa toaøn naêng, ñaõ leân 

ngoâi hieån trò: naøo ta haõy vui möøng hoan hyû, daâng Chuùa 

lôøi toân vinh- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

Ñ- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Alleluia. Vì nay ñaõ tôùi ngaøy, cöû haønh hoân leã Chieân 

Thieân Chuùa, vaø Hieàn Theâ cuûa Ngöôøi, ñaõ ñieåm trang 

loäng laãy- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa.  

Ñ- Alleluia –Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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(Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 

 Haùt:Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Ga 20, 1-9   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc Suy nieäm hoặc nghe Cha giảng  (Thinh laëng 3-5’)  

       

TAÏ ÔN 

            Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, chuùng con tin Chuùa ñaõ töø coõi 

cheát soáng laïi, ñeå ban söï soáng ñôøi cho nhaân loaïi chuùng con. 

Chuùa khoâng döøng ôû ñoù, nhöng coøn muoán ôû gaàn chuùng con 

hôn trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå tieáp tuïc ban ôn vaø cuûng coá 

ñöùc tin cho chuùng con. Vôùi taám loøng bieát ôn, chuùng con xin 

daâng leân Chuùa lôøi caûm taï tri aân: 

 

1- ‚Saùng sôùm ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, luùc trôøi coøn toái, baø 

Maria Maùc-ña-la ñi ñeán moä, thì thaáy taûng ñaù ñaõ laên ra 

khoûi moä‛ - Laïy Chuùa, Thaùnh Gioan ñaõ ngaàm cho chuùng 

con hieåu: chính Thieân Chuùa ñaõ laên taûng ñaù ra khoûi moä 

Ñöùc Gieâsu, Ngöôøi cuõng seõ laên nhöõng taûng ñaù ñang chaén 

cuoäc ñôøi chuùng con, cho chuùng con ñöøng baùm cöùng vaøo 

taûng ñaù ñoù, ñeå ñöôïc Chuùa cöùu độ - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- ‚ OÂng ñaõ thaáy vaø oâng ñaõ tin.‛ - Lôøi khaúng ñònh cuûa 

ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu laø moät baèng chöùng xaùc thöïc veà 
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nieàm tin Ñöùc Kitoâ ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Ngöôøi rôøi boû 

ngoâi moä traàn gian cuøng vôùi nhöõng vöôùng baän cuûa baêng 

vaûi, khaên lieäm, ñeå noùi leân Ngöôøi ñaõ chieán thaéng söï cheát 

vaø ñöa chuùng ta vaøo söï soáng muoân ñôøi - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùngcon xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Theo Kinh Thaùnh: Ñöùc Kitoâ phaûi choãi daäy töø coõi cheát‛ 

– Ñaây laø nguyeân lyù neàn taûng vaø nguoàn maïch hy voïng 

cho söï soáng laïi ñôøi ñôøi cuûa ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Phuïc sinh xaùc nhaän thieân tính thaät cuûa Ñöùc Gieâsu, Ñaáng 

laø Con Thieân Chuùa vaø laø Thieân Chuùa thật. Ngöôøi laø 

Tröôûng Töû trong soá nhöõng ngöôøi töø coõi cheát soáng laïi, ñeå 

chuùng ta ñöôïc neân coâng chính vaø cho thaân xaùc chuùng ta 

sau naøy ñöôïc soáng laïi vôùi Ngöôøi - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin thaân xaùc Chuùa ñaõ phuïc 

sinh ñang hieän dieän thaät trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå 

neân nguoàn soáng, nguoàn hy voïng vaø taêng theâm ñöùc tin 

cho chuùng con. Vì Chuùa laø Ñaáng quyeàn naêng, khoâng 

coù söï gì laø Chuùa khoâng laøm ñöôïc - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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(Thinh laëng 3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Naøo caûm taï Chuùa…  

 

SAÙM HỐI          (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ñöùng tröôùc bieán coá phuïc 

sinh cuûa Chuùa, caùc toâng ñoà chæ coù theå laøm chöùng raèng: caùc 

oâng ñaõ bieát Ñöùc Gieâsu tröôùc khi chòu cheát vaø ñaõ gaëp laïi Ngaøi 

ñang soáng; nhöng caùc oâng khoâng theå noùi veà caùch thöùc Ñöùc 

Gieâsu soáâng laïi nhö theá naøo. Vì ñaây laø moät maàu nhieäm, moät 

bí maät cuûa Thieân Chuùa. Nhöng ñoù cuõng laø moät thaùch ñoá cho 

nieàm tin cuûa con ngöôøi hoâm nay, chuùng con xin troâng caäy 

vaøo ôn Chuùa: 

 

1- ‚Ngöôøi  ta ñaõ ñem Chuùa ñi khoûi moä, vaø chuùng toâi chaúng 

bieát hoï ñeå Ngöôøi ôû ñaâu?‛ – Laïy Chuùa nieàm tin cuûa 

chuùng con nhieàu luùc cuõng chæ döøng theo caùch hieåu cuûa 

baø Maria Madalena, ñeå roài trong caùc bieán coá cuoäc ñôøi, 

chuùng con cuõng hoaûng hoát vì töôûng mình bò maát Chuùa, 

maø queân raèng Chuùa vaãn ñang ñoàng haønh vôùi chuùng con 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- ‚OÂng Pheâroâ vaø moân ñeä kia lieàn ñi ra moä. Caû hai cuøng 

chaïy.‛ – Laïy Chuùa, thaùi ñoä saün saøng cuûa hai moân ñeä 

treân ñaõ cho chuùng con thaáy mình thaät xaáu hoå, vì ñaõ coù 

nhöõng luùc chuùng con chöa mau leï daønh thôøi giôø cho loøng 

tin, loøng meán Chuùa, qua vieäc sieâng naêng tham döï thaùnh 

leã vaø trung thaønh vôùi giôø chaàu maø chuùng con ñaõ töï 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 101 

 

 

nguyeän xin tuyeân höùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

3- ‚Sau ñoùù, caùc moân ñeä laïi trôû veà nhaø.‛ – Laïy Chuùa, duø ñaõ 

tin Chuùa soáng laïi, caùc moân ñeä cuõng chæ ruùt veà trong aâm 

thaàm laëng leõ, sôï seät, suy nghó veà caùc bieán coá ñaõ vaø ñang 

xaûy ñeán cho Thaày vaø cho mình. Chuùng con nghieäm thaáy 

mình cuõng theá, chuùng con cuõng chöa ñuû ñöùc tin ñeå daùm 

laøm chöùng veà Chuùa trong moâi tröôøng chuùng con ñang 

soáng - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

 4-  Laïy Chuùa Gieâsu, con ngöôøi ngaøy nay tin vaøo khoa hoïc 

hôn tin vaøo Chuùa, vì hoï ñoøi kieåm chöùng heát moïi söï maø 

khoâng caàn moät toân giaùo naøo. Thaùi ñoä naøy ñang gaây aûnh 

höôûng treân nhöõng ngöôøi treû, laøm hoï bò lung laïc ñöùc tin - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

(Thinh laëng 3-5’,moãi ngöôøi saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Chuùa nay thöïc ñaõ phuïc sinh…(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 

XIN ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con thaät haïnh phuùc 

vì ñang ñöôïc ôû tröôùc nhan thaùnh Chuùa, taâm hoàn chuùng con 

traøn ngaäp nieàm vui, vì ñaây laø ngaøy Chuùa ñaõ taïo thaønh, ngaøy 

maø ôn cöùu ñoä ñaõ lan traøn treân taát caû vuõ truï, ngaøy Chuùa ñöôïc 
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hieån vinh. Trong nieàm tin yeâu phoù thaùc, chuùng con xin daâng 

leân Chuùa nhöõng taâm tình nguyeän xin: 

1- Giaùo Hoäi coù söù maïng tieáp noái caùc toâng ñoà loan baùo Tin 

Möøng Chuùa ñaõ Phuïc sinh - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa 

cho caùc vò chuû chaên luoân gaén boù vôùi Lôøi Chuùa, ñeå nhôø 

ñôøi soáng göông maãu vaø ñöùc tin cuûa caùc ngaøi, moïi ngöôøi 

ngaøy caøng hieåu bieát vaø yeâu meán Thieân Chuùa nhieàu hôn 

- Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùa Phuïc sinh, ñoù laø neàn taûng cuûa ñöùc tin - Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa naâng ñôõ, cuûng coá ñöùc tin cho moïi 

Kitoâ höõu, ñeå duø coù gaëp gian nan thöû thaùch trong cuoäc 

soáng, ngöôøi tín höõu Kitoâ vaãn luoân trung thaønh vôùi Chuùa 

vaø vôùi Giaùo Hoäi - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

  

3- Ñöùc Kitoâ ñaõ choãi daäy töø coõi cheát - Chuùng ta cuøng caàu 

xin Chuùa, phuïc sinh nhöõng taâm hoàn coøn ñang maûi meâ 

vôùi nhöõng phuø vaân traàn theá, hoï khoâng coù thôøi gian ñeán 

vôùi Chuùa, khoâng coøn thì giôø thaêm vieáng nhöõng ngöôøi 

anh em trong khu xoùm ñang ñau beänh, ñang caàn ñöôïc an 

uûi, giuùp ñôõ - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu nguyeän cho caùc 

thaønh vieân ñang ñau yeáu, tuoåi giaø vaø nhöõng ngöôøi thaân 

yeâu cuûa anh chò em chuùng con ñang gaëp nhöõng lo laéng, 

buoàn phieàn, ñau khoå. Xin Chuùa phuïc sinh laø nguoàn trôï 
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löïc, ban nieàm tin, nieàm hy voïng, söï bình an cho taát caû - 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

  5- Chuùng con xin daâng leân Chuùa caùc thanh thieáu nieân 

ñang böôùc vaøo ñôøi, ñöôïc nhieàu ngöôøi höôùng daãn, giuùp 

ñôõ ñeå hoï vöôït qua nhöõng caïm baãy cuûa toäi loãi - Chuùng 

con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.      

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø.Thinh laëng ít phuùt,  

moãi ngöôøi xin ôn rieâng;  

 

KEÁT THUÙC 

 Haùt:   Naøy con laø ñaù. 

                  Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

                   CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH- C 

 

 Haùt : Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin- Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt:Con meán yeâu tin thôø trong loøng(Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

      Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang haïnh phuùc 

soáng trong nhöõng ngaøy möøng Chuùa phuïc sinh. Ñaây laø nieàm 
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tin caên baûn cuûa chuùng con, ñoàng thôøi cuõng laø moät söï kieän 

khoù tin cho nhöõng ngöôøi chæ caäy döïa vaøo söï hieåu bieát cuûa 

mình. Chuùa ñaõ soáng laïi, ñoù laø moät baèng chứng ñaày hy voïng 

cho cuoäc soáng mai sau cuûa chuùng con. Vôùi nieàm vui Chuùa ñaõ 

Phuïc sinh, chuùng con xin daâng leân Chuùa lôøi chuùc tuïng toân 

vinh: 

1- Alleluia. Thieân Chuùa ta thôø laø Ñaáng cöùu ñoä, Ñaáng vinh 

hieån uy quyeàn. Nhöõng lôøi Ngöôøi phaùn quyeát, ñeàu chaân 

thaät coâng minh - Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Alleluia. Naøo ca ngôïi Chuùa ñi, hôõi taát caû toâi trung cuûa 

Chuùa, hôõi nhöõng ai lôùn nhoû, haèng kính sôï Ngöôøi - 

Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Alleluia. Ñöùc Chuùa laø Thieân Chuùa toaøn naêng, ñaõ leân 

ngoâi hieån trò: naøo ta haõy vui möøng hoan hyû, daâng Chuùa 

lôøi toân vinh - Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

Ñ- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Alleluia. Vì nay ñaõ tôùi ngaøy, cöû haønh hoân leã Chieân 

Thieân Chuùa, vaø Hieàn Theâ cuûa Ngöôøi, ñaõ ñieåm trang 

loäng laãy - Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa.  

Ñ- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  
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(Thinh laëng 2-3’,moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt:Xin cho con bieát laéng nghe…(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Ga 20, 19-31                 

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc Suy nieäm hoặc nghe Cha giảng    (Thinh laëng 3-5’) 

      

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa Gieâsu, nhö caùc moân ñeä naêm xöa ñöôïc Chuùa 

hieän ra ban bình an, cho xem tay vaø caïnh söôøn. Caùc oâng ñeàu 

vui möøng vì ñöôïc thaáy Chuùa. Giôø ñaây, vôùi nieàm tin Chuùa 

hieän dieän trong Bí Tích Thaùnh Theå, chuùng con cũng vui mừng 

daâng leân Chuùa lôøi taï ôn: 

1-  Ñöùc Gieâsu ñeán, ñöùng giöõa caùc oâng vaø noùi: ‚ Bình an 

cho anh em‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin raèng: khi 

chuùng con ñeán thôø laïy, chieâm ngöôõng Chuùa ngöï trong Bí 

Tích Thaùnh Theå, cuõng laø luùc Chuùa ñang ngöï giöõa chuùng 

con vaø chuùc laønh cho chuùng con - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- ‚Ngöôøi laïi noùi vôùi caùc oâng: ‘Bình an cho anh em! Nhö 

Chuùa Cha ñaõ sai Thaày, thì Thaày cuõng sai anh em’ – Laïy 

Chuùa Gieâsu, sau khi soáng laïi, Chuùa ñaõ uûy thaùc cho Giaùo 

Hoäi lôøi sai ñi loan baùo Tin Möøng, ñeå Giaùo Hoäi tieáp tuïc 

ñem Chuùa ñeán cho muoân daân, vaø nhôø Giaùo Hoäi, chuùng 

con môùi ñöôïc ñeán vôùi Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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3-  Noùi xong, Ngöôøi thoåi hôi vaøo caùc oâng vaø baûo: ‚Anh em 

haõy nhaän laõnh Thaùnh Thaàn‛ – Laïy Chuùa, trong haønh 

trình loan baùo Tin Möøng, Chuùa khoâng ñeå Giaùo Hoäi laøm 

moät mình, nhöng ñaõ luoân ban Thaàn Khí cuûa Chuùa taùc 

ñoäng vaø trôï giuùp treân nhöõng ngöôøi rao giaûng Tin Möøng, 

ñeå danh Chuùa ñöôïc raïng  saùng hôn - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- ‚Anh em haõy nhaän laõnh Thaùnh Thaàn. Anh em tha toäi 

cho ai, thì ngöôøi aáy ñöôïc tha; anh em caàm giöõ ai, thì 

ngöôøi aáy bò caàm giöõ‛ – Laïy Chuùa, chuùng con xin taï ôn 

Chuùa ñaõ thoâng ban quyeàn tha toäi cho caùc muïc töû Chuùa 

ñaõ tuyeån choïn, ñeå nhôø ôn Chuùa Thaùnh Thaàn, caùc ngaøi 

ñem laïi ôn hoøa giaûi cho muoân ngöôøi - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa, chuùng con tin Chuùa luoân hieän dieän vaø ñoàng 

haønh vôùi chuùng con trong cuoäc soáng, nhaát laø nhöõng luùc 

chuùng con gaëp gian nan, ñeå chuùng con theâm tin töôûng 

vaøo Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3- 5’ moãi ngöôøi daâng taâm tình taï ôn rieâng) 

 Haùt: Naøo caûm taï Chuùa…                 

 

SAÙM HOÁI             (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, trong muøa Phuïc sinh, Giaùo 

Hoäi môøi goïi chuùng con soáng nieàm tin Chuùa ñaõ thöïc söï soáng 
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laïi. Nhöng laïy Chuùa, chuùng con thuù nhaän ñöùc tin cuûa mình 

coøn nhiều yeáu keùm, xin Chuùa naâng ñôõ, ban ôn ñoåi môùi yù nghó 

vaø söï cöùng loøng tin nôi chuùng con: 
 

1. ‚Bình an cho anh em‛ – Laïy Chuùa, sau khi phuïc sinh, 

moãi laàn hieän ra, Chuùa ñeàu ban bình an cho caùc moân ñeä. 

Coøn chuùng con, khi gaëp gôõ nhau, chuùng con chöa bieát 

ñem bình an thöïc söï ñeán cho nhau; ñoâi luùc coøn ñem 

nhöõng nghi ngôø vì hieåu laàm nhau - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2. ‚Neáu toâi khoâng thaáy daáu ñinh ôû tay Ngöôøi, neáu toâi 

khoâng xoû ngoùn tay vaøo loã ñinh vaø khoâng ñaët baøn tay vaøo 

caïnh söôøn Ngöôøi, toâi chaúng coù tin‛- Laïy Chuùa, nhaân 

loaïi chuùng con ngaøy nay cuõng chaúng khaùc gì Toâma ngaøy 

xöa cuõng ñoøi kieåm chöùng söï soáng laïi cuûa Chuùa theo 

kieåu hieåu bieát theá gian, maø queân raèng: ñöùc tin coøn vöôït 

qua caùi hieåu biết saâu xa cuûa con ngöôøi - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Roài Ngöôøi baûo oâng Toâma: ‚Ñaët ngoùn tay vaøo ñaây, vaø 

haõy nhìn xem tay Thaày. Ñöa tay ra maø ñaët vaøo caïnh 

söôøn Thaày, ñöøng cöùng loøng nöõa, nhöng haõy tin‛ – Laïy 

Chuùa, trong cuoäc ñôøi, nhieàu khi chuùng con gaëp nhöõng 

thöû thaùch veà ñöùc tin qua caùc bieán coá, chuùng con naûn 

loøng troâng caäy, neân deã lô laø trong caùch soáng ñaïo - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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4-  Ñöùc Gieâsu baûo: ‚Vì ñaõ thaáy Thaày, neân anh ñaõ tin. Phuùc 

thay nhöõng ngöôøi khoâng thaáy maø tin‛ – Laïy Chuùa, nieàm 

tin cuûa chuùng con coù phuùc khi chuùng con töïa nöông 

nhau. Nhöng coøn moät soá anh chò em chuùng con ñang bò 

lung laïc ñöùc tin vì ít ñeán nhaø thôø, ít tham döï thaùnh leã vaø 

ít laõnh nhaän caùc Bí Tích - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3- 5’ moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng)  

 Haùt: Giöõ gìn con Chuùa ôi…           

       

XIN ÔN          (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu phuïc sinh hieän dieän vaø toû hieän trong 

Thaùnh Theå. Chuùa laø nguoàn bình an ñích thöïc ñaõ cuûng coá 

nieàm tin cho caùc toâng ñoà vaø ban Thaùnh Thaàn cho caùc oâng. 

Vôùi nieàm tin töôûng vaø phoù thaùc vaøo ôn phuïc sinh Chuùa seõ 

ban cho moãi ngöôøi chuùng con. Chuùng con xin chaân thaønh 

daâng Chuùa nhöõng öôùc nguyeän: 

 

1- ‚Vaøo chieàu ngaøy aáy, ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, nôi caùc 

moân ñeä ôû, caùc cöûa ñeàu ñoùng kín, vì caùc oâng sôï ngöôøi Do 

Thaùi‛– Laïy Chuùa, trong cuoäc ñôøi chuùng con coù nhieàu 

caùi sôï xaûy ñeán, neáu khoâng coù Chuùa chôû che vaø ban söùc, 

chuùng con khoâng theå vöôït qua. Xin Chuùa haõy ñeán vôùi 

chuùng con vaø ban bình an cuûa Chuùa cho chuùng con - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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2- ‚Moät ngöôøi trong nhoùm möôøi hai, teân laø Toâma, cuõng 

goïi laø Ñi-ñy-moâ, khoâng ôû vôùi caùc oâng khi Ñöùc Gieâsu 

ñeán‛ – Laïy Chuùa, Toâma ñaõ bò thieät thoøi vì khoâng ôû vôùi 

caùc moân ñeä khi Chuùa ñeán. Xin cho caùc Kitoâ höõu ñöøng 

bao giôø taùch mình ra khoûi  aân suûng cuûa Chuùa vaø xa lìa 

Giaùo Hoäi, ñeå taát caû chuùng con ñeàu ñöôïc gaëp Chuùa - 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Caùc moân ñeä noùi vôùi oâng: ‚ Chuùng toâi ñaõ ñöôïc thaáy 

Chuùa‛ – Laïy Chuùa, xin cho con maét ñöùc tin cuûa chuùng 

con luoân ñöôïc saùng suoát, ñeå chuùng con coù theå nhaän ra 

Chuùa ñang hieän dieän nôi moïi ngöôøi, nhaát laø nôi nhöõng 

ngöôøi ngheøo khoå, giaø nua, beänh taät vaø coâ ñôn - Chuùng 

con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- ‚ Bình an cho anh em‛ - Chuùng con caàu nguyeän cho caùc 

linh muïc ñang bò thöû thaùch veà ñöùc tin trong caùc mieàn 

truyeàn giaùo. Xin Chuùa gieo nieàm hy voïng vaø ban caùc ôn 

caàn thieát ñeå caùc ngaøi can ñaûm laøm chöùng veà Chuùa cho 

traàn gian - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

  Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

(Thinh laëng vaøi phuùt,moãi ngöôøi xin ôn rieâng; 

coù theå môøi chia seû) 

 

       KEÁT CHAÀU        

 Haùt:    Naøy con laø Ñaù 

                          Ñaây nhieäm tích 
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CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH – C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh  

 Haùt: Con meán yeâu…      (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con tin thaät: Chuùa ñaõ 

cheát, ñaõ soáng laïi vaø ñaõ toû mình ra cho caùc moân ñeä naêm xöa 

beân bôø hoà Tibeâria, Söï hieän dieän cuûa chuùa luoân laø nieàm vui, 

laø hy voïng cho moãi ngöôøi chuùng con, nhaát laø nôi Bí Tích 

Thaùnh theå, Chuùa theå hieän söï yeâu töông, söï phuïc vuï khoâng 

bao giôø döøng. Hôïp cuøng toaøn theå Giaùo Hoäi ñang haân hoan 

möøng Chuùa soáng laïi, chuùng con xin daâng Chuùa lôøi toân vinh: 

 

1- Hoâm nay chính laø ngaøy cuûa Chuùa, aùnh hoàng thieâng röïc 

rôõ toûa lan, khi doøng Maùu thaùnh tuoân traøn, röûa muoân toäi 

loãi theá gian bao ñôøi. Nguoàn hy voïng nuoâi ngöôøi naûn chí, 

aùnh haøo quang soi keû muø loøa, nghe teân troäm ñöôïc thöù 

tha, ai coøn sôï seät ai maø chaúng yeân? - Alleluia, chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Alleluia, Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Thieân thaàn ngaïc nhieân bôõ ngôõ, ñang thaáy y chòu khoå 

ngoaøi thaân, moät lôøi hoái caûi aên naên, boãng ñaâu Chuùa höùa 

chung phaàn thieân cung. Oâi huy6eøn dieäu laï luøng khoân 

ví: muoán chöõa laønh dòch teã chuùng nhaân, chính thaân theå 
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Ñaáng Cao Toân, ñeàn thay toäi loãi cuûa muoân xaùc phaøm – 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- OÂi maàu nhieäm laøm sao suy cho thaáu! Toäi chôø loøng 

nhaân haäu tha cho, aân tình xua ñuoåi aâu lo, cheát ñi môùi 

ñöôïc thieân thu tröôøng toàn. Gieâsu hôõi! Chuùng con naøi næ, 

ñöôïc muoân ñôøi möøng leã Vöôït Qua, taùi sinh ôn nghóa 

chan hoøa, vang vang khuùc khaûi hoaøn ca reo hoø – 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Muoân laïy Chuùa Gieâsu töø aùi, Ñaáng löøng danh ñaùnh baïi 

töû thaàn, ngaøn ñôøi hieån trò muoân daân, cuøng Ngoâi Thaùnh 

Phuï Thaùnh Thaàn quang vinh – Alleluia, chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng giaây laùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Ga 21,1-19   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm  hoaëc nghe Cha giaûng ( Thinh laëng 3-5’) 

 

TAÏ ÔN    

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, coøn nieàm vui naøo cho 

baèng khi caùc moân ñeä nhaän ra Thaày Gieâsu cuûa mình ñaõ soáng 
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laïi vaø ñang ôû giöõa anh em. Thaày cho coi tay chaân vaø laïi coøn 

aên uoáng tröôùc maët caùc moân sinh. Taát caû caùc vieäc Thaày laøm, 

chæ nhaèm xaùc minh: Thaày ñaõ phuïc sinh töø coõi cheát. Cuøng vôùi 

nieàm vui cuûa caùc moân ñeä, chuùng con xin daâng Chuùa lôøi taï ôn: 
 

1. ‚Naøy caùc chuù, khoâng coù gì aên sao?‛ – Laïy Chuùa, nhö 

caùc moân ñeä naêm xöa, Chuùa cuõng nhìn thaáy nhöõng vaát vaû 

cuûa cuoäc soáng gian traàn chuùng con vaø Chuùa haèng giô tay 

cöùu giuùp, ñeå chuùng con khoâng bò thaát voïng nhöõng khi 

troâng caäy vaøo Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2. ‚Cöù thaû löôùi xuoáng beân phaûi maïn thuyeàn ñi, anh em seõ 

baét ñöôïc caù‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, nhöõng luùc chuùng con 

caûm thaáy mình bò coâ ñôn, bò boû rôi; nhöõng luùc chuùng con 

baát löïc vaø thaát voïng, thì Chuùa vaãn ôû beân chuùng con vaø 

cuøng ñoàng haønh vôùi moãi ngöôøi chuùng con, caû nhöõng luùc 

chuùng con nhö queân laõng Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3. ‚Khi vaøo bôø, caùc oâng ñaõ nhìn thaáy coù saün than hoàng vôùi 

caù ñaët ôû treân, vaø coù caû baùnh nöõa‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, 

sau khi soáng laïi, Chuùa vaãn tieáp tuïc  phuïc vuï caùc moân 

sinh cuûa Chuùa qua caùc cöû chæ thaân queân, caùc moân sinh 

Chuùa theâm tin töôûng vaøo quyeàn naêng Chuùa, vaø nhôø caùc 

ngaøi truyeàn laïi nhöõng kinh nghieäm ñoù, maø ngaøy hoâm 

nay chuùng con môùi ñöôïc bieát Chuùa ñaõ phuïc sinh - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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4. ‚Anh em ñeán maø aên‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa cuõng ñaõ 

doïn saün böõa aên Thaùnh Theå cho ñôøi soáng thieâng lieâng 

cuûa chuùng con baèng chính Mình Maùu Thaùnh Chuùa, Ñeå 

nhaân loaïi chuùng con ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi ngay 

giöõa traàn gian - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi daâng taâm tình taï ôn rieâng; 

coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Naøo caûm taï Chuùa…   

                          

SAÙM HOÁI                        (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, chuùng con tin Chuùa ñaõ phuïc 

sinh hieän dieän trong Bí Tích Thaùnh Theå vì yeâu thöông chuùng 

con. Chuùa luoân ôû giöõa vaø noái keát  chuùng con, ñeå chuùng con 

ñöôïc trôû neân anh em moät nhaø vaø trôû neân con caùi cuûa Chuùa. 

Nhöng nhieàu luùc chuùng con khoâng nhaän ra aân hueä naøy ñeå soát 

saéng laõnh nhaän, xin Chuùa thöù tha moïi toäi loãi cho chuùng con 

vaø giuùp chuùng con hoaùn caûi: 

 

1. Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caûm nhaän raèng: qua Bí Tích 

Thaùnh Theå, Chuùa ñaõ khieâm nhöôøng doïn saün cho chuùng 

con böõa tieäc thieâng lieâng, ñeå nuoâi döôõng ñôøi soáng ñöùc 

tin cuûa chuùng con. Nhöng chuùng con chæ lo tìm kieám 

nhöõng löông thöïc mau hö naùt maø khoâng bieát ñeán laõnh 

nhaän söï soáng ñôøi ñôøi töø tình yeâu Chuùa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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2. Laïy Chuùa Gieâsu, trong moãi thaùnh leã, chuùng con vaãn 

tuyeân xöng nieàm tin Chuùa ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi. Chuùng 

con coøn ñoan höùa mình seõ rao truyeàn tin möøng naøy cho 

moïi ngöôøi, nhöng nhieàu khi chuùng con laïi soáng maâu 

thuaãn vôùi lôøi mình tuyeân xöng - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3. Trong traùch nhieäm laøm cha, laøm meï trong gia ñình, 

Chuùa cuõng trao cho chuùng con boån phaän chaêm soùc nhau 

phaàn hoàn, phaàn xaùc. Nhöng chuùng con xin thuù nhaän, 

chuùng con vaãn laø nhöõng con ngöôøi mang ñaày khieám 

khuyeát toäi loãi, neân chuùng con vaãn chöa chu toaøn thaùnh yù 

Chuùa trao - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4. ‚Ngöôøi moân ñeä ñöôïc Chuùa yeâu noùi vôùi Pheâroâ: ‘Chuùa 

ñoù’.‛ – Laïy Chuùa, Chuùa cuõng ñaõ duøng tieáng noùi löông 

taâm, duøng caùc vò chuû chaên, duøng cha meï, oâng baø, duøng 

nhöõng ngöôøi toát, ñeå noùi lôøi naøy vôùi chuùng con, giuù 

chuùngcon bieát laøm vieäc laønh vaø traùnh nhöõng ñieàu xaáu. 

Nhöng vì tính töï aùi, chuùng con ñaõ khoâng nhaän ra yù Chuùa 

trong hoï - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3-5’ moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Chuùa nay thöïc ñaõ phuïc sinh...(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 
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XIN ÔN                                

     Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con tin Chuùa ñang 

soáng trong vinh quang vôùi Chuùa Cha, ñang hieän dieän giöõa 

traàn gian, hieän dieän trong Giaùo Hoäi vaø ñaëc bieät nôi Bí Tích 

Cöïc Troïng naøy. Chuùa ngöï ôû ñaây ñeå gaàn guõi, yeâu thöông con 

ngöôøi vaø ñeå naâng ñôõ ñöùc tin cho töøng ngöôøi chuùng con. Vôùi 

loøng bieát ôn vaø yeâu meán, chuùng con xin daâng Chuùa nhöõng lôøi 

nguyeän xin: 

 

1- Caên baûn nieàm tin Kitoâ giaùo laø Chuùa ñaõ phuïc sinh – Xin 

cho caùc thaønh phaàn kitoâ höõu trong Hoäi Thaùnh ñöôïc hieäp 

nhaát vôùi Ñöùc Thaùnh Cha... vôùi caùc Giaùm muïc, linh muïc, 

ñeå cuøng nhau tuyeân xöng chaân lyù vónh cöûu naøy treân toaøn 

theá giôùi - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi chuùng ta yù 

thöùc: mình cuõng laø nhöõng nhaø truyeàn giaùo ñöôïc Chuùa sai 

ñi treân moïi neûo ñöôøng vaø trong moïi moïi hoaøn caûnh, ñeå 

loan baùo Ñöùc Kitoâ, Chuùa chuùng ta ñaõ töø coõi cheát soáng 

laïi vaø Ngöôøi haèng soáng muoân ñôøi - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Bí Tích Thaùnh Theå laø nguoàn maïch vaø laø choùp ñænh cuûa 

ñôøi soáng Giaùo Hoäi – Chuùng ta cuõng caàu xin Chuùa cho 

moïi ngöôøi bieát tìm ñeán vôùi Chuùa Gieâsu trong Bí Tích 

Thaùnh Theå, ñeå ñöôïc caûm neám tình yeâu Thieân Chuùa ban 
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vaø ñöôïc taêng söùc maïnh cuûa loøng tin - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu nguyeän cho oâng baø, 

cha meï, hoï haøng, gia toäc, caùc linh hoàn, ñaëc bieät laø caùc 

thaønh vieân Hieäp Hoäi Thaùnh Theå ñaõ qua ñôøi. Xin nhôø 

coâng nghieäp vaø Maùu Thaùnh Chuùa ñaõ ñoå ra, xin cho hoï 

ñöôïc höôûng nhôø söï soáng laïi cuûa Chuùa - Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

(Th/ laëng ít  phuùt,moãi ngöôøi xin ôn rieâng;coù theå môøi chia seû) 

*Ñoïc chung Kinh Laïy Cha.     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

 

KEÁT THUÙC        

 Haùt:  Naøy con laø Ñaù 

     Ñaây nhieäm tích 

 

 

 

 

 

                    CHUÙA NHAÄT IV PHUÏC SINH – C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt)  
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TOÂN THÔØ 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa chính laø Muïc Töû 

nhaân laønh, Muïc Töû yeâu thöông, chaêm lo cho ñoaøn chieân ñeán 

noãi ñaõ hy sinh caû tính maïng, ñeå chieân ñöôïc soáng vaø soáng doài 

daøo. Trong taâm tình bieát ôn, chuùng con xin daâng leân Chuùa lôøi 

chuùc tuïng toân vinh: 

1. Chuùa laø muïc töû chaên daét toâi, toâi chaúng thieáu thoán gì. 

Trong ñoàng coû xanh töôi, Ngöôøi cho toâi naèm nghæ - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2. Ngöôøi ñöa toâi tôùi doøng nöôùc trong laønh, vaø boå söùc cho 

toâi. Ngöôøi daãn toâi ñi treân ñöôøng ngay neûo chính, vì danh 

döï cuûa Ngöôøi - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3. Laïy Chuùa, daàu qua luõng aâm u, con sôï gì nguy khoán, vì 

coù Chuùa ôû cuøng. Coân tröôïng Ngaøi baûo veä, con vöõng daï 

an taâm - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

4. Chuùa doïn saün cho con böõa tieäc, ngay tröôùc maët quaân 

thuø. Ñaàu con, Chuùa xöùc ñöôïm daàu thôm, ly röôïu con ñaày 

traøn chan chöùa - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5. Loøng nhaân haäu vaø tình thöông Chuùa, aáp uû toâi suoát caû 

cuoäc ñôøi, vaø toâi ñöôïc ôû ñeàn Ngöôøi, nhöõng ngaøy thaùng 
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nhöõng naêm daøi trieàn mieân - Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng giaây laùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Ga 10, 27- 30    

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng (Thinh laëng 3-5’) 

 

TAÏ ÔN 

       Laïy Chuùa Gieâsu laø Muïc Töû nhaân laønh, Chuùa ñaõ töï 

nguyeän hy sinh maïng soáng ñeå baûo veä ñoaøn chieân vaø nhôø söï 

hy sinh cao caû naøy maø chuùng con ñöôïc höôûng ôn cöùu ñoä. 

Ñöùng tröôùc hoàng aân cao quyù maø Chuùa ñaõ ban taëng choloaøi 

ngöôøi caùch nhöng khoâng naøy, chuùng con xin daâng lôøi taï ôn 

Chuùa: 

1- ‚Chieân cuûa toâi thì nghe tieáng toâi; toâi bieát chuùng vaø 

chuùng theo toâi‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñöa chuùng con 

vaøo tình yeâu thaâm saâu giöõa Chuùa vaø chuùng con, ñeå 

chuùng con nghe ñöôïc tieáng Chuùa vaø ñeå chuùng con caûm 

neám ñöôïc söï haïnh phuùc maø theá gian khoâng theå ban taëng 

ñöôïc - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- ‚Toâi ban cho chuùng söï soáng ñôøi ñôøi; khoâng bao giôø 

chuùng phaûi dieät vong‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, söï soáng ñôøi 
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ñôøi laø Chuùa cho chuùng con ñöôïc nhaän bieát Chuùa Cha, 

Thieân Chuùa duy nhaát, chaân thaät vaø Chuùa chính laø Ñaáng 

maø Chuùa Cha ñaõ sai xuoáng traàn ñeå cöùu ñoä chuùng con - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Vaø khoâng ai cöôùp ñöôïc chuùng khoûi tay toâi‛ – Laïy 

Chuùa Gieâsu, chuùng con caûm thaáy mình thaät haïnh phuùc 

bieát bao, vì ñöôïc ôû trong ñaøn chieân cuûa Chuùa,ñöôïc Chuùa 

coi troïng ñeán noãi: Chuùa ñaõ vaâng lôøi Chuùa Cha ñeán traàn 

gian, hieán daâng maïng soáng ñeå baûo veä ñaøn chieân, cöùu 

chieân thoaùt khoûi baãy cuûa töû thaàn - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- ‚Cha toâi, Ñaáng ñaõ ban chuùng cho toâi, thì lôùn hôn taát caû, 

vaø khoâng ai cöôùp ñöôïc chuùng khoûi tay Chuùa Cha‛ – Laïy 

Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ toû loä cho chuùng con ñöôïc bieát veà 

Chuùa Cha laø Ñaáng cai quaûn caû vuõ hoaøn, Ñaáng ñaõ yeâu 

thöông con ngöôøi voâ ñieàu kieän. Chuùng con ñöôïc thuoäc 

veà Chuùa, ñöôïc Chuùa saên soùc giöõ gìn töøng giaây phuùt, ñoù 

laø ôn nhöng khoâng Chuùa ñaõ daønh cho töøng ngöôøi chuùng 

con trong cuoäc soáng - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

  

(Thinh laëng 3- 5’, moãi ngöôøi daâng lôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt: Naøo caûm taï Chuùa…               
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SAÙM HOÁI                  (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå suoái nguoàn tình yeâu, 

chuùng con vinh döï bieát bao khi ñöôïc Chuùa bieát ñeán vaø aân caàn 

chaêm soùc. Theá nhöng, cuõng ñaõ coù nhöõng laàn chuùng con töï 

taùch mình ra khoûi ñoaøn chieân Chuùa vì toäi loãi, vì tính töï aùi, loái 

soáng ích kyû, ñeå Chuùa phaûi maûi mieát ñi tìm chieân laïc. Quyø 

tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con khieâm toán ñaët traùi tim 

chuùng con trong traùi tim Chuùa, xin Chuùa thöông ñöa daãn taát 

caû chuùng con veà soáng chung trong ñoaøn chieân cuûa Chuùa: 

 

1-‚Muïc Töû nhaân laønh hy sinh maïng soáng mình cho ñoaøn 

chieân‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa yeâu nhaân loaïi chuùng 

con quaù nhieàu, yeâu ñeán ñoä daùm ñöa maïng soáng mình ra 

laøm laù chaén cho ñoaøn chieân ñöôïc soáng. Nhöng nhaân loaïi 

chuùng con vaãn thôø ô tröôùc tình yeâu cao caû naøy cuûa Chuùa 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-‚Seõ chæ coù moät ñoaøn chieân vaø moät muïc töû‛ – Laïy Chuùa, 

Chuùa muoán cho nhaân loaïi chuùng con ñöôïc höôûng tình 

thöông yeâu ñích thöïc cuûa Chuùa vaø soáng hoøa hôïp vôùi 

nhau trong ñoaøn chieân cuûa Chuùa. Nhöng nhöõng ngöôøi tin 

vaøo Chuùa vaãn chöa yù hôïp taâm ñaàu vôùi nhau - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3-‚Toâi coù quyeàn hy sinh vaø coù quyeàn laáy laïi maïng soáng 

aáy‛ – Laïy Chuùa, Chuùa ñaõ choïn gaùnh laáy moïi beänh hoaïn 

taät nguyeàn cuûa con ngöôøi ñeå chöõa laønh vaø trao ban haïnh 
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phuùc. Coøn chuùng con, chuùng con chæ lo baûo veä maïng 

soáng mình hôn laø daùm hy sinh laøm moät vieäc nhoû coù ích 

cho ngöôøi khaùc vì loøng meán Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa, moät caùch naøo ñoù, ai trong chuùng con cuõng laø 

muïc töû cuûa ngöôøi khaùc tuøy theo moái lieân heä. Nhöng 

caùch thöùc laøm muïc töû cuûa chuùng con coøn mang tính 

cöùng coûi hôn laø yeâu thöông - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng3-5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; 

coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Chuùa chaên nuoâi toâi ñaây…                  

 

XIN ÔN              (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

              Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø nguoàn soáng 

cho moïi taâm hoàn bieát nöông töïa, hoïc hoûi nôi loøng nhaân haäu 

yeâu thöông cuûa Chuùa. Chuùa bieát chuùng con raát caàn ñeán 

Chuùa, ñeå trôû neân nhöõng chieân toát laønh maø Chuùa mong muoán. 

Ñöôïc ôû tröôùc toân nhan Chuùa ñaây, chuùng con tha thieát xin 

daâng Chuùa nhöõng öôùc nguyeän: 

 

1- ‚Toâi chính laø Muïc Töû nhaân laønh‛ – Xin cho caùc vò Chuû 

Chaên trong Giaùo Hoäi ñöôïc ôn hieàn laønh vaø khieâm 

nhöôøng nhö Chuùa trong traùch nhieäm höôùng daãn ñoaøn 
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chieân, ñeå moïi ngöôøi cuøng ñöôïc hôïp nhaát vôùi nhau - 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Luùa chín ñaày ñoàng maø thieáu thôï gaët – Xin Chuùa khôi 

daäy loøng nhieät thaønh phuïng söï Chuùa vaø phuïc vuï Giaùo 

Hoäi nôi nhöõng ngöôøi treû trong ñôøi soáng tu trì, ñaëc bieät laø 

ôn goïi linh muïc, ñeå Giaùo Hoäi coù theâm nhieàu thôï gaët 

laønh ngheà tieáp noái söù maïng cuûa Chuùa - Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Chuùng con caàu nguyeän cho caùc Giaùo xöù, ngaøy caøng coù 

theâm nhöõng ngöôøi  daùm hy sinh daán thaân coäng taùc vôùi 

caùc muïc töû, chaêm lo cho giaùo xöù ngaøy caøng phaùt trieån 

veà ñôøi soáng thieâng lieâng qua vieäc daïy giaùo lyù, gìn giöõ 

thaùnh ñöôøng cho saïch ñeïp vaø soáng hieäp nhaát vôùi nhau - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Trong tình hieäp thoâng, chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng 

ai ñang laïc xa ñöùc tin Coâng giaùo ñöôïc ôn aên naên saùm 

hoái trôû veà, ñeå ñöôïc höôûng loøng thöông xoùt cuûa Chuùa 

trong Muøa Phuïc Sinh naøy - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Trong giôø chaàu naøy, chuùng con cuõng xin daâng leân Chuùa 

nhöõng thaønh vieân trong Gia Ñình Thaùnh Theå ñang ñau 

oám, nhöõng ngöôøi ñang coù nhöõng lo laéng cho gia ñình, 
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cho con caùi; nhöõng ngöôøi khoâng coù coâng aên vieäc laøm… 

Xin Chuùa ban caùc ôn caàn thieát cho hoï, ñeå laøm vinh danh 

Chuùa vaø möu ích cho nhieàu linh hoàn - Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

(Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi aâm thaàm xin ôn rieâng; coù 

theå môøi chia seû) 

*Ñoïc chung Kinh Laïy Cha 

 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt:     Naøy con laø Ñaù 

                               Ñaây nhieäm tích 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh  

 Haùt: Con thôø lạy hết tình …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

      Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, chuùng con tin thaät Chuùa ñaõ 

phuïc sinh vaø nay ñang ngöï thaät trong Bí Tích Thaùnh Theå treân 

baøn thôø. Chuùng con tuyeân xöng Chuùa laø Ñaáng cöùu ñoä traàn 

gian. Chuùa ñaõ duøng caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa ñeå 
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ñöa nhaân loaïi chuùng con vaøo söï soáng ñôøi ñôøi. Vôùi taâm tình 

bieát ôn, chuùng con xin daâng lôøi ca tuïng Chuùa:  

1- Laïy Vua caû chí toân haèng höõu, chòu khoå hình ñeå cöùu 

muoân daân, dang tay ñaùnh baïi töû thaàn, ñem veà chieán 

thaéng muoân phaàn vinh quang. Ngaøi leân taän ngai vaøng 

vónh cöûu, coõi thieân ñình beân höõu Chuùa Cha, uy phong 

ngöï choán thieân toøa, quyeàn naêng Thaùnh Phuï trao qua tay 

Ngaøi - Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ñeå töø ñaây muoân loaøi muoân vaät, khaép moïi nôi trôøi ñaát 

aâm ty, thaûy ñeàu tay chaép goái quyø, moät nieàm suy phuïc 

troïn beà thaàn daân. Thaáy caûnh töôïng thieân thaàn run sôï: toäi 

loaøi ngöôøi, thaân Chuùa ñeàn thay, roài leân ngöï choán trôøi 

maây, phaän heøn ngöôøi theá ñoåi thay tuyeät vôøi - Alleluia, 

chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. Ñ- 

 

3- Ngaøi laø chính nguoàn vui khoân saùnh, thöôûng coâng ngöôøi 

xa laùnh phuø hoa. Laïy Vua ngöï choán thieân toøa, nieàm vui 

thieân giôùi vöôït xa theá trần. Ngöûa troâng Chuùa khoan nhaân 

löôïng thöù, duû loøng thöông xoùa boû toäi tình, nhôø ôn vuõ loä 

huyeàn linh, nghe lôøi Chuùa goïi vöôn mình bay cao - 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. Ñ- 

 

 4- Ngaøy chung thaåm khi naøo chôït tôùi, vinh quang Ngaøi 

choùi loïi trôøi maây. Xin tha hình phaït ñoïa ñaøy, vinh quang 

ñaõ maát töø ñaây traû veà. Caâu chuùc tuïng xin quyø daâng 

Chuùa,Vua coõi trôøi röïc rôõ hoài loan, cuøng Ngoâi Thaùnh Phuï 
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Thaùnh Thaàn, ngaøn ñôøi hieån trò muoân phaàn quang vinh - 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. Ñ- 

 

(Thinh laëng 2-3’,moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt:Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Ga 13, 33-36          

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng (Thinh laëng 3-5’)     

      

TAÏ ÔN 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, vì yeâu thöông nhaân loaïi, 

Chuùa ñaõ ban chính thòt maùu mình laøm cuûa aên nuoâi döôõng 

chuùng con treân haønh trình tieán veà queâ trôøi. Chuùa coøn duøng 

hình aûnh caây nho, ñeå toû roõ hôn cho chuùng con bieát: Chuùa 

chính laø nguoàn maïch söï soáng maø nhaân loaïi caàn thaùp nhaäp 

vaøo môùi mong ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi. Chuùng con xin 

daâng leân Chuùa taâm tình taï ôn. 
 

1- ‚Thaày laø caây nho thaät vaø Cha Thaày laø ngöôøi troàng nho‛ 

– Laïy Chuùa Gieâsu, qua hình aûnh caây nho thaät vaø ngöôøi 

troàng nho, Chuùa ñaõ toû cho chuùng con bieát Chuùa laø con 

Chuùa Cha vaø Chuùa Cha laø chuû vöôøn. Chính Chuùa Cha 

ñaõ heát loøng chaêm soùc nhaân loaïi chuùng con, ñeå chuùng 

con ñöôïc sinh nhieàu hoa traùi thaùnh thieän vaø ñöôïc toàn taïi 

trong nhaø Cha treân trôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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2- ‚Anh em ñöôïc thanh saïch roài, nhôø lôøi Thaày ñaõ noùi vôùi 

anh em‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Lôøi Chuùa laø ngoïn ñeøn roïi 

böôùc chaân chuùng con, laø aùnh saùng chæ ñöôøng cho nhaân 

loaïi, laø söùc thieâng cöùu ñoä muoân ngöôøi vaø laø hieän thaân 

cuûa tình yeâu Chuùa Cha ban taëng ñeå tæa saïch toäi loãi traàn 

gian - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Haõy ôû laïi trong Thaày nhö Thaày ôû laïi trong anh em‛ – 

Laïy Chuùa Gieâsu, cuoäc ñôøi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con 

neáu khoâng coù Chuùa ôû cuøng, thì ai seõ ôû cuøng chuùng con 

trong suoát ñôøi soáng? Lôøi Chuùa höùa ôû laïi trong chuùng con 

laøm chuùng con raát an taâm vaø theâm tin yeâu Chuùa -  

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- ‚Khoâng coù Thaày, anh em chaúng laøm gì ñöôïc‛ – Laïy 

Chuùa, chuùng con nhìn nhaän mình chæ laø taïo vaät ñôn heøn 

ñöôïc Chuùa döïng neân gioáng hình aûnh Chuùa. Moïi söï 

chuùng con ñang hieän höõu cuõng ñeàu nhôø bôûi tình thöông 

cuûa Chuùa. Vaø cuoäc ñôøi chuùng con vaãn maõi laø chuoãi 

hoàng aân maø Chuùa ban taëng ñeå theâm vinh quang Chuùa - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Ñeán muoân ñôøi…             (Môøi coäng ñoaøn quyø) 
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SAÙM HỐI 

           Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø caây nho ñích thöïc Chuùa Cha 

ñaõ ñem troàng nôi traàn gian, cho nhaân loaïi chuùng con ñöôïc 

thaùp vaøo söï soáng cuûa Chuùa. Chuùa coøn muoán chuùng con ôû laïi 

trong tình yeâu cuûa Chuùa ñeå troå sinh nhöõng hoa traùi thaùnh 

thieän trong ñôøi soáng. Nhöng nhìn laïi mình, chuùng con thaáy 

mình chöa daùm ñeå cho Chuùa caét tæa nhöõng caønh laù röôøm raø 

laøm caûn trôû ôn thaùnh cuûa Chuùa. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa 

ñaây, xin Chuùa tha thöù vaø môû roäng con tim cuûa chuùng con, ñeå 

chuùng con ñoùn nhaän söï bieán ñoåi Chuùa ban trong ñôøi soáng : 

 

1- ‚Caønh naøo gaén lieàn vôùi Thaày maø khoâng sinh hoa traùi, 

thì Ngöôøi chaët ñi‛ – Laïy Chuùa, khi chòu pheùp Röûa toäi, 

chuùng con ñaõ ñöôïc thaùp nhaäp vaøo Giaùo Hoäi cuûa Chuùa, 

ñöôïc trôû neân moân ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, ñöôïc keát hôïp vôùi 

Chuùa trong cuøng moät söùc soáng thaàn linh, nhöng chuùng 

con chöa bieát quyù troïng ôn naøy ñeå soáng xöùng ñaùng laøm 

con Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- ‚Coøn caønh naøo sinh hoa traùi, thì Ngöôøi caét tæa cho noù 

sinh nhieàu hoa traùi hôn‛ – Laïy Thieân Chuùa laø Cha yeâu 

thöông, Chuùa bieát roõ loøng moãi ngöôøi chuùng con. Chuùa 

thaáy chuùng con cần được caét tæa để xöùùng ñaùng trôû thaønh 

moân ñeä Chuùa Kitoâ hơn, cho duø trong luùc bò caét tæa, 

chuùng con chaúng hieåu gì thieân yù maø thöôøng than traùch 

Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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3- ‚Ai khoâng ôû laïi trong Thaày, thì bò quaêng ra ngoaøi nhö 

caønh nho vaø seõ khoâ heùo‛ – Laïy Chuùa, Chuùa ñaõ bieát 

tröôùc töông lai cuûa chuùng con seõ ra sao khi khoâng gaén 

keát vôùi Chuùa. Nhöng nhaân loaïi chuùng con ñaõ caäy döïa 

vaøo söùc rieâng vaø söï hieåu bieát giôùi haïn cuûa con ngöôøi, ñeå 

töï taùch mình ra khoûi söï soáng cuûa Chuùa vaø loâi keùo ngöôøi 

khaùc ra khoûi ñoaøn chieân Giaùo Hoäi - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Giöõ gìn con …               

 

XIN ÔN            (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con tin Chuùa haèng 

keát hôïp maät thieát vôùi Chuùa Cha vaø Chuùa muoán chuùng con 

cuõng ñöôïc keát hôïp trong tình yeâu cuûa Chuùa ñeå ñöôïc höôûng 

haïnh phuùc ñôøi ñôøi. Chuùng con xin daâng leân Chuùa nhöõng öôùc 

nguyeän :   
 

1- ‚Thaày laø caây nho, anh em laø caønh‛ - Xin cho caùc vò chuû 

chaên trong Giaùo Hoäi ñöôïc ôn vaâng phuïc vaø hieäp nhaát 

vôùi Ñöùc Thaùnh Cha … laø ngöôøi ñaõ ñöôïc Chuùa trao cho söù 

meänh thay maët Chuùa laõnh ñaïo daân Chuùa treân khaép traàn 

gian - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- ‚Neáu anh em ôû laïi trong Thaày vaø lôøi Thaày ôû laïi trong 

anh em, thì muoán gì, anh em cöù xin, anh em seõ ñöôïc nhö 
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yù‛ – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho ngöôøi Kitoâ höõu 

bieát soáng gaén boù vôùi Chuùa hôn trong vieäc sieâng naêng 

laõnh nhaän caùc Bí Tích, nhaát laø Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå 

cuoäc ñôøi mỗi người là baøi ca tuïng Chuùa giöõa muoân daân - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- ‚Ñieàu laøm Chuùa Cha ñöôïc toân vinh laø anh em sinh 

nhieàu hoa traùi vaø trôû thaønh moân ñeä cuûa Thaày‛ – Chuùng 

ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc hoaït ñoäng baùc aùi cuûa Giaùo 

Hoäi, goùp phaàn vaøo coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng vaø 

laøm cho moïi ngöôøi gaàn guõi vôùi nhau hôn khi bieát mình 

coù chung moät Cha treân trôøi - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa Kitoâ phuïc sinh laø nguoàn hy voïng cho nhöõng 

taâm hoàn ñang thaát voïng – Xin Chuùa haõy gheù maët nhìn 

xem nhöõng ngöôøi con ñang xa lìa Chuùa, xa lìa Giaùo Hoäi 

vì nhöõng laàm lôõ trong cuoäc ñôøi, ñeåû hoï ñöôïc sôùm trôû veà 

ñoaøn tuï trong gia ñình cuûa Chuùa - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.      

              

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû) 

                                                     

KEÁT THUÙC          

 Haùt:   Naøy con laø ñaù. 

         Ñaây nhieäm tích. 
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CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh  

 Haùt:Con meán yeâu tin thôø trong loøng(Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

      Laïy Chuùa Gieâsu phuïc sinh, chuùng con xin thôø laïy vaø 

yeâu meán Chuùa ñang ngöï thaät trong bí tích Thaùnh Theå, ñeå ôû 

cuøng nhaân loaïi chuùng con cho ñeán ngaøy taän theá. Chuùng con 

tin Chuùa laø vua tình yeâu, vaø laø Ñaáng ban söï soáng thaät cho 

chuùng con. ÔÛ beân Chuùa, chuùng con ñöôïc bình an Chuùa bao 

boïc, che chôû giöõ gìn. Trong taâm tình caûm taï, chuùng con xin 

daâng Chuùa lôøi chuùc tuïng toân vinh: 

 

1- Hoâm nay chính laø ngaøy cuûa Chuùa, aùnh hoàng thieâng röïc 

rôõ toûa lan, khi doøng Maùu Thaùnh tuoân traøn, röûa muoân toäi 

loãi theá gian bao ñôøi. Nguoàn hy voïng nuoâi ngöôøi naûn chí, 

aùnh haøo quang soi keû muø loøa, nghe teân troäm ñöôïc thöù 

tha, ai coøn sôï seät ai maø chaúng yeân? - Alleluia, chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Thieân  thaàn ngaïc nhieân bôõ ngôõ, ñang thaáy y chòu khoå 

ngoaøi thaân, moät lôøi hoái caûi aên naên, boãng ñaâu Chuùa höùa 

chung phaàn thieân cung. OÂi huyeàn dieäu laï luøng khoân ví: 

muoán chöõa laønh dòch teã chuùng nhaân, chính thaân theå 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 131 

 

 

Ñaáng Cao Toân, ñeàn thay toäi loãi cuûa muoân xaùc phaøm - 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- OÂi maàu nhieäm suy laøm sao cho thaáu! Toäi chôø loøng nhaân 

haäu tha cho, aân tình xua ñuoåi aâu lo, cheát ñi môùi ñöôïc 

thieân thu tröôøng toàn. Gieâsu hôõi! Chuùng con naøi næ, ñöôïc 

muoân ñôøi möøng leã Vöôït Qua, taùi sinh ôn nghóa chan hoøa, 

vang vang khuùc khaûi hoaøn ca reo hoø - Alleluia, chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Muoân laïy Chuùa Gieâsu töø aùi, Ñaáng löøng danh ñaùnh baïi 

töû thaàn, ngaøn ñôøi hieån trò muoân daân, cuøng Ngoâi Thaùnh 

Phuï Thaùnh Thaàn quang vinh - Alleluia, chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng ít phuùt,moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)      

 Ñoïc Tin Möøng Ga 14, 23-29         

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng (Thinh laëng 3-5’)  

         

TAÏ ÔN 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang hieän dieän 

tröôùc tình yeâu voâ bieân cuûa Chuùa, moät tình yeâu voâ vò lôïi, tình 
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yeâu chæ bieát cho ñi maø khoâng tính toaùn,. Tình yeâu dieäu kyø 

naøy cuûa Chuùa khoâng phaùt xuaát töø con ngöôøi, nhöng laø töø tình 

yeâu cuûa Chuùa Cha, traûi roäng treân nhaân loaïi chuùng con trong 

töøng giaây phuùt. Vôùi loøng bieát ôn, chuùng con xin cuùi ñaàu caûm 

taï: 

1-   Laïy Chuùa Gieâsu, tröôùc ngaøy chòu khoå naïn, Chuùa ñaõ ñeå 

laïi di chuùc cho Giaùo Hoäi qua caùc toâng ñoà. Di chuùc ñoù 

khoâng phaûi laø vaøng baïc hay ñaù quyù, nhöng ñoù laø lôøi  

Chuùa höùa ban Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng Baûo Trôï cho 

Giaùo Hoäi vaø cho linh hoàn moãi ngöôøi chuùng con - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-   Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng trong moät theá 

giôùi baát oån vaø phuû nhaän ôn Chuùa. Nhöng nhôø coù Chuùa 

Thaùnh Thaàn höôùng daãn, thaùnh hoùa vaø gìn giöõ, ñeå Giaùo 

Hoäi ñöôïc can ñaûm, trung thaønh rao giaûng Tin Möøng cho 

muoân daân - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Thaày ñeå laïi bình an cho anh em, Thaày ban cho anh em 

bình an cuûa Thaày, Thaày ban cho anh em khoâng theo 

kieåu theá gian. Anh em ñöøng xao xuyeán vaø cuõng ñöøng sôï 

haõi‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con ñeàu mong 

moûi ñöôïc soáng trong bình an ñích thöïc cuûa Chuùa. Lôøi 

Chuùa höùa hoâm nay thaät laø nieàm haïnh  phuùc cho ñôøi 

chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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4- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi laàn ñöôïc röôùc Chuùa vaøo loøng, laø 

moãi laàn chuùng con ñöôïc ñuïng chaïm vaøo Thaân Mình 

Chuùa, ñöôïc Chuùa bieán ñoåi, ñeå chuùng con bieát yeâu 

thöông vaø tha thöù cho nhau nhieàu hôn - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

          ( Thinh laëng 3-5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt: Bieát laáy gì…       (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

 

SAÙM HỐI 

           Laïy Thieân Chuùa laø Chuùa cuûa chuùng con, Chuùa ñaõ yeâu 

thöông nhaân loaïi  chuùng con ñeán noãi ñaõ ban chính Con Moät 

yeâu daáu cuûa mình, ñeå Ngöôøi hoaøn toaøn hieán daâng maïng soáng 

ñeå cöùu chuoäc chuùng con. Nhöng nhaân loaïi chuùng con laïi voâ 

ôn baïc nghóa vôùi Chuùa. Chuùng con chòu ôn Chuùa moãi  giaây 

phuùt, nhöng chuùng con laïi khoâng bieát quyù troïng tình Chuùa 

yeâu chuùng con. Giôø naøy ñöôïc ôû tröôùc toân nhan Thieân Chuùa, 

chuùng con thaät loøng thoáng hoái aên naên: 

 

1- ‚Ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày, Cha Thaày seõ 

yeâu meán ngöôøi aáy, Cha Thaày vaø Thaày seõ ñeán vaø ôû laïi 

trong ngöôøi aáy‛ - Laïy Chuùa, moãi ngaøy soáng treân ñôøi, laø 

moãi ngaøy Chuùa cho chuùng con coù cô hoäi ñeå ñöôïc baøy toû 

tình yeâu cuûa chuùng con vôùi Chuùa, qua vieäc nghe vaø giöõ 

lôøi Chuùa ñeå ñöôïc haïnh phuùc. Nhöng chuùng con laïi thích 

nghe nhöõng lôøi cuûa theá gian hôn lôøi haèng soáng cuûa Chuùa 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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2- ‚Ai khoâng yeâu meán Thaày, thì khoâng giöõ lôøi Thaày. Vaø 

lôøi anh em nghe nay khoâng phaûi laø cuûa Thaày, nhöng laø 

cuûa Chuùa Cha, Ñaáng ñaõ sai Thaày‛ – Laïy Chuùa, vì yeâu 

thöông nhaân loaïi, Ba Ngoâi Thieân Chuùa muoán ñeán thaêm 

vaø ôû laïiï giöõa chuùng con, qua vieäc chuùng con tuaân giöõ lôøi 

Chuùa, nhöng chuùng con laïi khoâng quan taâm ñeán ôn hueä 

troïng ñaïi ñoù - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

 Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa, Chuùa ñaõ daønh taát caû tình thöông cho nhaân 

loaïi chuùng con ñeán noãi baèng loøng hy sinh chòu cheát vaø 

cheát treân thaäp töï, nhöng nhaân loaïi chuùng con vaãn coøn 

thôø ô tröôùc tình yeâu nhieäm maàu naøy cuûa Chuùa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- ‚Anh em laø baïn höõu cuûa Thaày, neáu anh em thöïc hieän 

nhöõng ñieàu Thaày truyeàn daïy‛ – Laïy Chuùa, Chuùa chaáp 

nhaän yeâu thöông chuùng con, duø bieát chuùng con chöa yeâu 

vaø soáng theo lôøi Chuùa daïy. Xin ban ôn hoaùn caûi ñeå 

chuùng con trôû veà vôùi tình yeâu nhaân haäu cuûa Chuùa Cha - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

      (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Thaày yeâu chuùng con …                     
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XIN ÔN                            (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con tin : Thieân 

Chuùa laø tình yeâu vaø chæ coù tình yeâu Thieân Chuùa ôû laïi trong 

chuùng con, chuùng con môùi coù theå trao ban tình yeâu cuûa mình 

cho ngöôøi khaùc ñöôïc, vì khoâng coù Chuùa, chuùng con khoâng 

theå laøm gì ñöôïc. Trong giôø phuùt linh thieâng thaùnh thieän naøy, 

chuùng con tha thieát daâng leân Chuùa nhöõng öôùc nguyeän:   

1. Theá giôùi ngaøy nay ñang thieáu vaéng tình yeâu chaân thaät, 

vì hoï ñaõ rôøi xa Thieân Chuùa – Chuùng ta cuøng caàu xin 

Chuùa cho Giaùo Hoäi luoân bieát soáng theo söï höôùng daãn 

cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå tìm ra phöông caùch giuùp moïi 

ngöôøi tìm veà vôùi tình yeâu Thieân Chuùa - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2. ‚Thieân Chuùa laø tình yeâu‛, cuïm töø maø chaéc chaén Chuùa 

muoán noùi vôùi moãi ngöôøi chuùng con hoâm nay, trong giôø 

phuùt naøy - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi 

Kitoâ höõu bieát hoïc caùch soáng lieân ñôùi vôùi nhau nhôø lôøi 

Chuùa höôùng daãn - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- ‚Ñieàu Thaày truyeàn daïy laø anh em haõy yeâu thöông 

nhau‛ - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban hoøa bình cho 

caùc nôi treân theá giôùi ñang bò chieán tranh huûy hoaïi maàm 

soáng yeâu thöông, ñeå moïi ngöôøi cuøng ñöôïc höôûøng bình 

an cuûa Chuùa phuïc sinh ñem ñeán - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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4- Chuùng con caàu xin Chuùa cho nhöõng naïn nhaân bò chieán 

tranh, bò tai öông, nhöõng ngöôøi voâ gia cö, nhöõng ngöôøi bò 

tuø ñaøy, nhöõng ngöôøi giaø yeáu, ngheøo ñoùi, coâ ñôn, nhöõng 

ngöôøi bò boû rôi, nhöõng ngöôøi beänh hoaïn… ñöôïc an uûi vaø 

coù nhieàu ngöôøi quan taâm giuùp ñôõ - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Chuùng con caàu xin Chuùa ban cho caùc thaønh vieân ñöôïc 

ôn trung thaønh vôùi lôøi tuyeân höùa, ñeå moïi ngöôøi cuøng 

giuùp nhau theâm loøng yeâu meán Chuùa vaø soáng toát vôùi moïi 

ngöôøi – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT THUÙC     

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.        

                                Ñaây nhieäm tích. 

  

 

 

 

LEÃ THAÊNG THIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn- Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh    

 Haùt: Thôø lạy Chuùa …               (Thinh laëng giaây laùt) 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 137 

 

 

TOÂN THÔØ 

     Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin Chuùa ñaõ soáng laïi vaø leân 

ngöï treân coõi trôøi beân höõu Chuùa Cha. Chuùa ñi tröôùc ñeå doïn 

ñöôøng cho nhaân loaïi chuùng con veà trôøi vôùi Chuùa. Trong nieàm 

tin vaø hy voïng, chuùng con xin daâng Chuùa taâm tình ngôïi khen:  

1- Voã tay ñi naøo, muoân daân hôõi!  Möøng Thieân Chuùa, haõy 

caát tieáng hoø reo: vì Ñöùc Chuùa laø Ñaáng Toái Cao, Ñaáng 

khaû uùy, laø Vua Caû thoáng trò khaép ñòa caàu - Alleluia, 

chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

   Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
 

2- Chính Ngöôøi baét muoân daân muoân nöôùc, phaûi phuïc 

quyeàn vaø quî luïy chuùng toâi. Ngöôøi choïn löïa cho chuùng 

toâi phaàn cô nghieäp, cô nghieäp laøm cho keû Ngöôøi thöông 

laø Giacoùp ñöôïc nôû maët nôû maøy - Alleluia, chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. Ñ- 

    Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Thieân Chuùa ngöï leân, roän raõ tieáng hoø reo, Chuùa ngöï leân, 

vang doäi tieáng tuø vaø. Haõy ñaøn ca, ñaøn ca leân möøng 

Thieân Chuùa, ñaøn ca naøo, ñaøn ca nöõa kính Vua ta !  - 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

 Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

 4- Thieân Chuùa laø Vua toaøn coõi ñòa caàu, haõy daâng Ngöôøi 

khuùc ñaøn ca tuyeät myõ. Thieân Chuùa laø Vua thoáng trò chö 

daân, Thieân Chuùa ngöï treân toøa uy linh cao caû  - Alleluia, 

chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

 Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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 5- Kìa vöông haàu caùc daân teà töïu, cuøng daân Thieân Chuùa, 

Chuùa cuûa Ap-ra-ham. Moïi thuû laõnh traàn gian thuoäc 

quyeàn Thieân Chuùa, Ñaáng sieâu vieät ngaøn truøng - 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 (Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 24,46-53              

 (Môøi coäng ñoaøn ngoài;Thinh laëng 3-5’) 

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng (Thinh laëng 3-5’)  

         

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ ñeán töø Chuùa Cha, nôi maø töø ñoù 

Chuùa ñaõ ñeán trong traàn gian, mang laáy kieáp ngöôøi nhö chuùng 

con, ngoaïi tröø toäi loãi, roài nay Chuùa laïi trôû veà trong vinh 

quang vôùi Chuùa Cha. Duø theá, Chuùa vaãn khoâng boû rôi caùc 

moân ñeä, nhöng ñaõ trao cho caùc ngaøi tieáp tuïc söù meänh cuûa 

Chuùa, ñi loan baùo Tin Möøng cho muoân daân, vaø Chuùa höùa ban 

caùc ôn trôï giuùp cho ngöôøi thi haønh söù vuï. Chuùng con xin daâng 

Chuùa lôøi taï ôn: 

1- ‚Anh em haõy ñi khaép töù phöông thieân haï, loan baùo Tin 

Möøng cho moïi loaøi thoï taïo‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, leänh 

truyeàn cuûa Chuùa khoâng phaûi chæ daønh cho con ngöôøi thôøi 

ñoù, nhöng laø cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con qua moïi 
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thôøi ñaïi, ñeå muoân daân ñöôïc nhaän bieát Chuùa - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- ‚Ai tin vaø chòu pheùp röûa, seõ ñöôïc cöùu ñoä; coøn ai khoâng 

tin seõ bò keát aùn‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con laø nhöõng 

keû yeáu loøng tin, chuùng con xin troâng caäy vaøo aân suûng 

Chuùa, theâm ñöùc tin vaø gìn giöõ chuùng con thoaùt khoûi aùn 

phaït ñôøi ñôøi. Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Nhaân danh Thaày, hoï seõ noùi ñöôïc nhöõng tieáng môùi laï‛ 

– Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa luoân trôï giuùp caùc toâng ñoà cuûa 

Chuùa trong söù meänh rao giaûng Tin Möøng, ñeå caùc ngaøi 

coù theå thoâng ñaït nhöõng yù töôûng maø Chuùa muoán duøng 

caùc ngaøi loan baùo veà Chuùa cho traàn gian - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- ‚Chuùa Gieâsu ñöôïc ñöa leân trôøi vaø ngöï beân höõu Thieân 

Chuùa‛ – Laïy Chuùa, chuùng con vui möøng vì Chuùa laø 

Tröôûng Töû ñaõ veà trôøi tröôùc, ñeå chuùng con laø ñaøn em 

cuõng ñaày hy voïng theo goùt chaân ngöôøi Anh Caû - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

     ( Thinh laëng 3-5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt: Ñeán muoân ñôøi …                       



 

 

140                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

SAÙM HỐI            (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

        Laïy Chuùa Gieâsu, tröôùc khi veà trôøi, Chuùa ñaõ truyeàn leänh 

cho caùc moân ñeä haõy ñi rao giaûng Tin Möøng cho moïi loaøi thoï 

taïo. Lệnh truyền này đã được Giaùo Hoäi coi chính laø baûn chaát 

ñeå toàn taïi treân traàn gian. Nhöng söù vuï naøy Giaùo Hoäi chöa 

hoaøn taát, vì coøn nhieàu ngöôøi chöa nhaän bieát Chuùa, chöa tin 

Chuùa, nhieàu tín höõu khoâng coøn soáng ñaïo. Quyø tröôùc Thaùnh 

Theå Chuùa, chuùng con xin Chuùa cho chuùng con yù thöùc traùch 

nhieäm ñem Chuùa ñeán cho muoân daân caùch tích cöïc hôn: 

 

1- Vieäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi nhaèm phuïc vuï con ngöôøi 

laø noùi cho hoï bieát Tình Yeâu Thieân Chuùa ñöôïc toû baøy 

cho nhaân loaïi nôi Ñöùc Kitoâ – Nhöng laïy Chuùa, nhieàu luùc 

chuùng con laïi noùi veà chuùng con vaø ñöa ngöôøi khaùc ñeán 

vôùi chuùng con, hôn laø noùi cho hoï bieát veà Chuùa vaø daãn 

hoï ñeán vôùi Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

 2- Thieân Chuùa khoâng muoán cöùu ñoä con ngöôøi caùch rieâng 

leû, nhöng quy tuï hoï laïi trong ‚Nöôùc Thieân Chuùa‛ – Laïy 

Chuùa, treân caùnh ñoàng truyeàn giaùo, khoâng phaûi chæ coù 

caùc nhaø thöøa sai laø ñuû, maø caàn nhieàu ngöôøi coäng taùc 

trong vieäc caàu nguyeän, hy sinh, giuùp ñôõ. Nhöng chuùng 

con thöôøng hay queân soùt ñieàu naøy - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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3- Truyeàn giaùo laø thöôùc ño nieàm tin cuûa chuùng ta vaøo Ñöùc 

Kitoâ – Laïy Chuùa, xin củng cố lòng tin cho mỗi người 

chúng con, vì chuùng con cảm thấy mình chöa soáng ñaïo 

toát, neân coøn ngại ngùng chöa daùm giôùi thieäu Chuùa cho ai 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-   Chuùa ñaõ leân trôøi, coøn caùc moân ñeä laø nhöõng chöùng nhaân 

soáng ñoäng ñeå noùi cho mọi người biết vieäc ñoù ñaõ thöïc söï 

xaûy ra, chöù khoâng phaûi caùc ngaøi muoán loâi keùo moïi 

ngöôøi theo mình. Nhưng lạy Chuùa, con người ngaøy nay 

vẫn dửng dưng trước biến cố thaêng thieân cuûa Chuùa, hoï 

nghe qua roài troâi vaøo queân laõng nhö bao chuyeän laï ñaõ 

xaûy ra trong theá giôùi naøy - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

          

      (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Laïy Chuùa, xöa Chuùa ñaõ phaùn…   

                

XIN ÔN                         (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ phuïc sinh, bieán coá Thaêng Thieân 

cuûa Chuùa môû ra cho nhaân loaïi chuùng con moät nieàm hy voïng 

môùi : Chuùa seõ trôû laïi trong vinh quang ñeå ñem chuùng con veà 

vôùi Chuùa. Trong taâm tình phoù thaùc, chuùng con xin daâng leân 

Chuùa nhöõng lôøi nguyeän xin:  

1- ‚Coøn caùc Toâng Ñoà thì ra ñi rao giaûng khaép nôi, coù Chuùa 

cuøng hoaït ñoäng vôùi caùc oâng, vaø duøng nhöõng daáu laï keøm 
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theo maø xaùc nhaän lôøi caùc oâng rao giaûng‛ –  Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa cho caùc hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa 

Giaùo Hoäi ñöôïc nhieàu daân toäc ñoùn nhaän, haàu muoân daân 

trôû thaønh ñaïi gia ñình cuûa Chuùa. Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Ñieàu môùi meû cuûa Ñöùc Kitoâ phuïc sinh laø Ngöôøi khoâng 

bao giôø cheát nöõa. Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi 

ngöôøi Kitoâ höõu yù thöùc traùch nhieäm ñem Tin Möøng ñeán 

cho theá giôùi, vì khoâng ai coù quyeàn giöõ chaân lyù naøy cho 

rieâng mình - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Chuùa Kitoâ leân trôøi vinh hieån, nhöng Ngaøi vaãn ôû vôùi con 

ngöôøi cho ñeán ngaøy taän theá –  Chuùng ta cuøng caàu xin 

Chuùa cho con ngöôøi ngaøy nay bieát thôø laïy vaø yeâu meán 

Chuùa Gieâsu ngöï trong Bí Tích Thaùnh Theå. Nhaát laø sieâng 

naêng tham döï Thaùnh leã vaø röôùc Chuùa vaøo loøng moãi 

ngaøy - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho caùc 

phoù teá ñang chuaån bò tieán chöùc linh muïc – Xin cho caùc 

ngaøi luoân bieát gaén keát ñôøi mình vôùi Chuùa Gieâsu Thaùnh 

Theå, ñeå tìm ñöôïc nguoàn söùc maïnh naâng ñôõ cho söù vuï 

saép laõnh nhaän - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.   
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(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå mời chia sẻ 

 

KEÁT THUÙC         

 Haùt:    Naøy con laø ñaù. 

       Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN HIEÄN XUOÁNG - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa …            (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

     Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ soáng laïi vaø leân trôøi, nhöng 

Chuùa khoâng boû chuùng con moà coâi. Chuùa ñaõ xin Chuùa Cha cöû 

Ñaáng Baûo Trôï ñeán vôùi chuùng con ñeå Ngöôøi soi saùng cho 

chuùng con nhôù laïi nhöõng ñieàu Chuùa ñaõ daïy khi coøn ôû döông 

theáù. Chuùng con xin daâng Chuùa lôøi chuùc tuïng toân vinh:  

1- Ñöùc Kitoâ ñaõ leân trôøi, veà nôi xuaát phaùt tuyeät vôøi quang 

vinh. Chính Ngöôøi sai cöû Thaùnh Linh, cho ta quaø taëng 

Cha laønh höùa ban. Boãng nghe vang doäi vuõ hoaøn, giôø ba 

vöøa ñieåm nhö loan tin möøng: Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng oai 

phong, treân ñoaøn moân ñeä moät loøng caàu xin - Alleluia, 

chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

   Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 



 

 

144                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

2- Löûa sao choùi loïi dieäu huyeàn, Löûa do Thaùnh Phuï quang 

nguyeân raïng ngôøi. Ñoát loøng moân ñeä suïc soâi, moät baàu 

nhieät huyeát ngaøn lôøi haêng say. Ngöûa troâng leân Chuùa giôø 

ñaây, hoàng aân tuoân ñoå traøn ñaày taâm can. Bieán thaønh cung 

ñieän huy hoaøng, baøn thôø röïc rôõ hieán daâng Chuùa Trôøi - 

Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

 Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

            

 3 - Chuùng con baøy toû khuùc noâi, tröôùc toøa cao caû daâng lôøi 

chuùc vinh. Ba Ngoâi moät Chuùa thieân ñình, ngaøn thu xin 

ñöôïc ñoàng thanh haùt möøng - Alleluia, chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Alleluia, chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Ga 20, 19 - 21    

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng ( Thinh laëng 3-5’)  

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa Gieâsu, Giaùo Hoäi laø thaân theå maàu nhieäm cuûa 

Chuùa vaø nguyeân lyù chi phoái moïi hoaït ñoäng Giaùo Hoäi laø Chuùa 

Thaùnh Thaàn, Ñaáng maø Chuùa ñaõ höùa Ngaøi seõ ñeán  naâng ñôõ, 

phuø trôï chuùng con trong moïi söï. Chuùng con xin daâng Chuùa 

lôøi caûm taï tri aân: 

1- Chính nhôø ñoâi tay laø Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, 

Thieân Chuùa ñaõ nhaøo naén con ngöôøi vaø veõ chính hình 
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daùng cuûa mình treân xaùc phaøm ñaõ ñöôïc naén ñuùc, ñeå ngay 

caû nhöõng gì höõu hình cuõng mang neùt thieân linh - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Nôi Ñöùc Maria, Thaùnh Thaàn thöïc hieän yù ñònh nhaân töø 

cuûa Chuùa Cha laø ban cho nhaân loaïi Ñaáng Cöùu Theá, 

Ngöôøi laø Ñaáng Emmanuel, nghóa laø Thieân Chuùa ôû cuøng 

chuùng ta - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Qua cuoäc khoå naïn vaø Phuïc Sinh, Ñöùc Gieâsu ñöôïc Thieân 

Chuùa ñaët laøm Ñöùc Chuùa vaø laøm Ñaáng Kitoâ trong vinh 

quang. Töø nguoàn sung maõn cuûa Mình, Ngöôøi ñaõ ban traøn 

ñaày Thaùnh Thaàn cho caùc Toâng ñoà vaø treân Hoäi Thaùnh - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Nhôø hieäp thoâng vôùi Thaùnh Thaàn, chuùng ta trôû neân ngöôøi 

cuûa Thaùnh Thaàn, ñöôïc ñöa trôû laïi Ñòa Ñaøng, ñöôïc daãn 

vaøo Nöôùc Trôøi vaø tình nghóa töû, ñöôïc ban cho loøng tin 

töôûng ñeå goïi Thieân Chuùa laø Cha, ñeå thoâng phaàn vaøo aân 

suûng cuûa Ñöùc Kitoâ, ñöôïc goïi laø con caùi söï saùng vaø döï 

phaàn vaøo vinh quang ñôøi ñôøi - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
 

(Thinh laëng 3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù thể mời chia sẻ) 

 Haùt: Ñeán muoân ñôøi…                             
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SAÙM HỐI      (Môøi coäng ñoaøn quyø)  

           Laïy Chuùa Gieâsu, con ñöôøng cuûa Giaùo Hoäi baêng qua 

loøng con ngöôøi, vì ñoù laø nôi thaân maät, kín ñaùo cho cuoäc gaëp 

gôõ cöùu ñoä vôùi Thaùnh Thaàn, vôùi Thieân Chuùa aån taøng, vaø chính 

ôû nôi ñoù maø Thaùnh Thaàn trôû thaønh moät maïch nöôùc voït leân 

ñem laïi söï soáng ñôøi ñôøi. Vôùi loøng caäy troâng vaø tin töôûng, xin 

Chuùa thaùnh hoùa chuùng con : 

 

1-  Neáu Ngaøi khoâng trôï löïc, con ngöôøi chaúng coù gì toát ñeïp 

– Laïy Chuùa, chuùng con tin: chæ coù Chuùa Thaùnh Thaàn 

môùi ñöa ñöôïc söï döõ ra aùnh saùng, vôùi muïc ñích phuïc hoài 

söï laønh nôi con ngöôøi vaø trong theá giôùi - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Duø bò toäi loãi vaø caùi cheát laøm bieán daïng, con ngöôøi vaãn 

mang hình aûnh cuûa Thieân Chuùa. Ñaây laø ñieàu maø Chuùa 

haèng yeâu thöông nhaéc nhôû chuùng con haõy quay goùt trôû 

veà sau nhöõng laàn sa ngaõ, nhöng chuùng con vaãn ñeå cho 

nhöõng aâm thanh khaùc loït vaøo tai, ñeå khoâng nghe ñöôïc 

tieáng yeâu thöông cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3-  Khi laõnh nhaän bí tích Theâm söùc, moãi ngöôøi chuùng con 

ñaõ ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn tuoân ñoå nhöõng ôn caàn thieát 

ñeå soáng xöùng ñaùng laøm chieán só cuûa Chuùa Kitoâ, nhöng 

vì toäi loãi ñaõ laøm chuùng con queân ñi nhöõng aân hueä ñaõ 
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nhaän ñöôïc -  Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

 Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-   Thaùnh Thaàn laø aân hueä ñeán trong loøng con ngöôøi cuøng 

moät traät vôùi caàu nguyeän. Vaäy maø chuùng con thöôøng 

queân laø chính Chuùa Thaùnh Thaàn caàu thay nguyeän giuùp 

cho chuùng con trong caàu nguyeän, chöù khoâng phaûi töï söùc 

chuùng con, chuùng con coù theå caàu nguyeän ñöôïc - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

          

(Th/ laëng 3-5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Chuùa nhaân töø…   

                                                   

XIN ÔN                    (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, sau khi soáng laïi, Chuùa ñaõ hieän 

ra vôùi caùc Toâng Ñoà vaø thoåi hôi vaøo caùc oâng vaø noùi: ‚Anh em 

haõy nhaän laáy Thaùnh Thaàn‛. Laøn hôi aáy vaãn coøn keùo daøi cho 

ñeán hoâm nay, ñeå Thaàn Khí ñeán giuùp ñôõ chuùng con laø nhöõng 

keû yeáu heøn luoân caàn söï chaêm soùc cuûa Chuùa. Trong taâm tình 

khao khaùt ôn thaùnh, chuùng con xin daâng Chuùa nhöõng lôøi 

nguyeän xin:    

1- Laïy Chuùa, Giaùo Hoäi ôû giöõa loøng nhaân loaïi tha thieát caàu 

xin Chuùa tuoân ñoå Tình Yeâu chaân thaät laø Chuùa Thaùnh 

Thaàn ñeán canh taân vaø ñoåi môùi boä maët traùi ñaát, ñeå taát caû 

chuùng con ñöôïc höôûng ôn cöùu ñoä - Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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2- Bình an laø hoa traùi cuûa Thaùnh Thaàn – Chuùng ta cuøng 

caàu xin Chuùa ban nieàm tin yeâu, hy voïng cho nhöõng nôi 

söï soáng ñang bò ñe doïa bôûi chieán tranh, haän thuø, loøng 

ghen gheùt, tính ích kyû, söï chia reõ… ñeå con ngöôøi hoâm 

nay ñöôïc höôûng bình an, haïnh phuùc - Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

 Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Löông taâm laø ñieåm saâu thaúm nhaát vaø laø cung thaùnh cuûa 

con ngöôøi –  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc nhaø 

laõnh ñaïo quoác gia bieát haønh ñoäng cho lôïi ích chung cuûa 

nhaân loaïi, maø ra söùc kieán taïo hoøa bình nhôø ôn Chuùa 

Thaùnh Thaàn soi daãn - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho 

nhöõng ai ñang bò ñoái xöû baát coâng vì giöõ ñaïo thaùnh Chuùa 

– Xin cho hoï ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn ban ôn trôï löïc ñeå 

can ñaûm laøm chöùng cho Chuùa - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû. 

 

KEÁT THUÙC     

 Haùt:  Naøy con laø ñaù. 

              Ñaây nhieäm tích. 
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BOÁN LEÃ TROÏNG 

KÍNH CHUÙA 
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LEÃ CHUÙA BA NGOÂI - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Con quyø goái …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

          Laïy Chuùa Gieâsu, vì yeâu thöông chuùng con voâ ngaàn, 

Chuùa ñaõ toû cho loaøi ngöôøi chuùng con bieát maàu nhieäm Thieân 

Chuùa Ba Ngoâi laø Ñaáng ñaõ taïo döïng neân chuùng con, ñaõ cöùu 

chuoäc chuùng con vaø ñaõ thaùnh hoùa chuùng con, ñeå chuùng con 

ñöôïc laøm con cuûa Chuùa vaø ñöôïc höôûng söï soáng muoân ñôøi vôùi 

Chuùa. Ñaây laø moät ôn troïng ñaïi cho ñôøi soáng chuùng con baây 

giôø vaø mai sau treân nöôùc Chuùa. Chuùng con xin heát loøng caûm 

taï vaø hôïp cuøng toaøn theå taïo vaät Chuùa ñaõ döïng neân, chuùng 

con xin cuùi ñaàu phuû phuïc tung hoâ: 

 

1- Muoân laïy Chuùa Ba Ngoâi cöïc thaùnh, Chuùa taøi tình thoáng 

laõnh thôøi gian, cho ngöôøi suoát buoåi laøm aên, ñeâm veà troïn 

giaác yeân haøn nghæ ngôi – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

         Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Kinh caàu nguyeän, ngaøn lôøi con haùt, thoûa nhöôøng bao, 

baùt ngaùt trôøi maây! Ngaøy qua roài laïi ñeán ngaøy, soáng ñôøi 

vinh hieån sum vaày cuøng Cha – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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3- Tröôùc beä roàng, thieát tha quyø laïy, thaàn daân Ngaøi heát thaûy 

naøi van, ñöôïc cuøng chö thaùnh thieân ñaøng, töng böøng goùp 

tieáng hoøa vang nguyeän caàu – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

          Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Ñoaøn con caùi khaáu ñaàu phuû phuïc, daâng nhöõng lôøi hoan 

chuùc hieån vinh: Ba Ngoâi moät Chuùa nhaân laønh, muoân 

ngaøn phöôùc caû uy linh voâ cuøng –  Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2-3’,moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Ga16, 12 - 15     

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’)       

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng  ( Thinh laëng 2-3’) 

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Thieân Chuùa laø Cha Chí Thaùnh, Cha laø nguoàn maïch 

vaø cuøng ñích cuûa moïi söï chuùc laønh khi saùng taïo vaø cöùu ñoä. 

Cha ñaõ tuoân traøn phuùc laønh cho nhaân loaïi chuùng con trong 

Ñöùc Kitoâ, Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå, Ñaáng ñaõ cheát vaø soáng laïi; 

nhôø Ngoâi Lôøi, Cha ñaõ ban cho taâm hoàn chuùng con Chuùa 

Thaùnh Thaàn laø Hoàng AÂn bao haøm moïi  hoàng aân. Hôïp vôùi 
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Chuùa Gieâsu, Con Cha ñang ngöï trong Bí Tích Thaùnh Theå, 

chuùng con xin daâng leân Cha lôøi caûm meán tri aân: 

 

 1. Töø khôûi thuûy, Thieân Chuùa ñaõ chuùc laønh cho caùc sinh 

vaät, ñaëc bieät laø con ngöôøi. Ngöôøi coøn giao öôùc vôùi oâng 

Noâ-eâ vaø taát caû chuùng sinh taùi laäp lôøi chuùc laønh: haõy sinh 

saûn cho ñaày maët ñaát, duø toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi ñaõ laøm 

cho maët ñaát bò ‚chuùc döõ‛ - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2. Ñöùc Kitoâ ‚ngöï beân höõu Chuùa Cha‛ vaø ban traøn ñaày 

Thaùnh Thaàn treân thaân theå cuûa Mình laø Hoäi Thaùnh. Töø 

nay, Ngöôøi hoaït ñoäng qua caùc bí tích do chính Ngöôøi 

thieát laäp ñeå thoâng ban aân suûng cho con ngöôøi - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3. Trong Phuïng Vuï, Chuùa Thaùnh Thaàn laø Thaày daïy ñöùc tin 

cho daân Thieân Chuùa, laø Ñaáng thöïc hieän nhöõng kyø coâng 

cuûa Thieân Chuùa, nhöõng bí tích cuûa Giao Öôùc  môùi. Chuùa 

Thaùnh Thaàn thaùnh hoùa vaø hoaït ñoäng trong loøng Hoäi 

Thaùnh, ñeå chuùng ta ñöôïc soáng baèng chính söï soáng cuûa 

Ñöùc Kitoâ phuïc sinh - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4. Thieân Chuùa laø haïnh phuùc tröôøng cöûu, söï soáng baát dieät, 

aùnh saùng khoâng bao giôø taøn luïi. Thieân Chuùa laø tình 

thöông: Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn. 

Ngöôøi ñaõ töï yù thoâng chia vinh quang, söï soáng, haïnh 
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phuùc cuûa Ngöôøi cho nhaân loaïi - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

 (Th/ laëng 3-5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì …     

 

SAÙM HỐI           (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

       Laïy Chuùa Gieâsu, maàu nhieäm Thieân Chuùa Ba Ngoâi laø 

nguoàn goác phaùt sinh muoân vaät, trong ñoù loaøi ngöôøi chuùng con 

ñöôïc ñaëc bieät döï phaàn vaøo söï soáng thaàn linh cuûa Thieân Chuùa. 

Nhöng vì toäi loãi ñaõ len loûi vaøo con ngöôøi, khieán chuùng con 

khoâng coøn caûm thöùc, bieát ôn veà nguoàn coäi thaàn linh cuûa mình 

nöõa. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con xin thaät 

loøng saùm hoái aên naên: 
 

 

1-  Khi laõnh Bí Tích Röûa Toäi, moãi ngöôøi chuùng ta ñöôïc 

mang laáy hình aûnh cuûa Ñöùc Kitoâ, ñöôïc thuoäc veà Hoäi 

Thaùnh, ñöôïc gia nhaäp vaøo gia ñình Ba Ngoâi Thieân 

Chuùa, ñöôïc höôûng ôn cöùu ñoä - Nhöng laïy Chuùa, chuùng 

con chöa yù thöùc soáng hoàng aân cao quyù naøy. Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Thieân Chuùa laø chuû cuûa söï soáng - Laïy Chuùa, con ngöôøi 

ngaøy nay vì thieáu loøng kính sôï Chuùa, neân ñang töï mình 

huûy hoaïi söï soáng baèng nhieàu caùch - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  
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3-  Laïy Thieân Chuùa Ba Ngoâi, Chuùa laø khuoân maãu hieäp 

nhaát yeâu thöông cho moïi gia ñình nhaân loaïi - Nhöng 

chuùng con chöa khieâm toán hoïc maãu göông naøy cuûa 

Chuùa, maø chæ thích soáng theo nhöõng yù rieâng, neân ñaõ gaây 

ra nhieàu moái baát hoøa, chia reõõ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

4-  Laïy Chuùa, chuùng con ñöôïc mang danh laø ngöôøi coù ñaïo, 

nhöng nhieàu luùc chuùng con laïi ngaàn ngaïi, chöa daùm 

coâng khai tuyeân xöng nieàm tin cuûa mình tröôùc maët moïi 

ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5-   Daáu Thaùnh giaù laø bieåu hieän ñöùc tin Coâng Giaùo – 

Nhöng laïy Chuùa, nhieàu khi chuùng con chæ laøm caùch 

chieáu leä, maø chöa bieát ñoù laø gaäy cöùu roãi maø Thieân Chuùa 

muoán duøng, ñeå daãn chuùng con ñi  qua vöïc thaúm - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

Th/laëng 3-5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû 

 Haùt: Con vaãn troâng caäy Chuùa…   

            

XIN ÔN                            (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa khoâng coâ ñôn moät 

mình, nhöng Ba Ngoâi Thieân Chuùa luoân soáng keát hôïp vôùi 

nhau ñeå chuùc laønh cho nhaân loaïi. Lôøi Chuùa höùa seõ ôû cuøng 
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chuùng con moïi ngaøy cho ñeán taän theá, laø moät baûo ñaûm cho 

haønh trình döông theá cuûa chuùng con giöõa caûnh ñôøi tha höông 

löõ thöù. Vôùi loøng tin töôûng, caäy troâng, chuùng con xin daâng leân 

Chuùa nhöõng öôùc nguyeän: 

1- Maàu nhieäm Chuùa Ba Ngoâi chính laø maàu nhieäm tình 

thöông – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc con caùi 

Giaùo Hoäi bieát yeâu thöông hieäp nhaát vôùi Ñöùc Thaùnh Cha 

… vaø caùc muïc töû trong Hoäi Thaùnh, ñeå laøm vinh danh 

Chuùa vaø möu ích cho nhieàu linh hoàn - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Thaùnh Theå laø ‚nôi‛ öu tieân maø Giaùo Hoäi caàu xin vôùi 

Chuùa Cha, nhôø hieán teá cuûa Chuùa Kitoâ trong Chuùa Thaùnh 

Thaàn – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc Kitoâ höõu 

sieâng naêng tham döï Thaùnh leã, chaàu Thaùnh Theå, ñeå caûm 

neám ñöôïc nguoàn ôn thieâng töø tình yeâu cuûa Ba Ngoâi 

Thieân Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

3- Thieân Chuùa ñeán gaëp gôõ con ngöôøi ñeå chuùc laønh vaø 

thaùnh hoùa – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moïi ngöôøi 

ñöôïc ôn nhaän bieát Thieân Chuùa, ñeåø toân thôø Ngöôøi vaø ñoùn 

nhaän söï soáng ñôøi ñôøi Ngöôøi seõ ban - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Chuùng con caàu xin Chuùa cho Giaùo Hoäi moãi ngaøy coù 

theâm nhöõng ngöôøi treû, daùm hy sinh cuoäc ñôøi cho Chuùa 



 

 

156                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

trong ñôøi soáng linh muïc, tu só, ñeå nhôø vieäc theo saùt 

Chuùa, hoï trôû neân toâng ñoà nhieät thaønh rao giaûng Tin 

Möøng Nöôùc Thieân Chuùa cho traàn gian - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt,  

moãi ngöôøi xin ôn rieâng ; coù theå môøi chia seû)  

*Coù theå ñoïc nhöõng yù chæ cuûa ngöôøi xin coäng ñoaøn caàu 

nguyeän trong giôø Chaàu naøy. 

 

KEÁT THUÙC 

 Haùt:  Naøy con laø ñaù. 

                   Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

LEÃ MÌNH MAÙU THAÙNH CHUÙA - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn -Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh     

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con toân thôø Mình 

Maùu Thaùnh Chuùa ñaõ ñoå ra laøm giaù cöùu chuoäc traàn gian. 

Chuùa coøn ban chính Thòt Maùu Mình laøm thaàn löông nuoâi 
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soáng chuùng con treân haønh trình veà queâ trôøi. Ñöùng tröôùc tình 

yeâu bao la naøy, chuùng con xin thôø laïy vaø cuùi ñaàu phuû phuïc 

suy toân: 

1- Ngaøy troïng ñaïi, naøo reo vui phaán khôûi, töï ñaùy loøng, haõy 

troåi khuùc tri aân, con ngöôøi cuõ nhöôøng ngoâi cho ngöôøi 

môùi, môùi caû suy tö, lôøi noùi, vieäc laøm. Ta nhaéc nhôû böõa 

Tieäc Ly ñeâm aáy, Chuùa ñoàng baøn cuøng toaøn theå anh em, 

vaø theo ñuùng luaät cha oâng truyeàn laïi, aên thòt chieân cuøng 

vôùi baùnh khoâng men – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Hoï suy nhöôïc: Chuùa nuoâi baèng Thòt Chuùa, hoï buoàn lo: 

cho uoáng röôïu Maùu Ngöôøi: ‚Cheùn böûu huyeát tay Thaày 

trao cho ñoù, Thaày xin môøi taát caû nhaép treân moâi‛. Theá laø 

Chuùa ñaõ laäp ra Thaùnh Leã, trao quyeàn cho haøng tö teá cöû 

haønh, cho chính hoï ñöôïc nuoâi baèng Thaùnh Theå, vaø moãi 

ngaøy cuøng nuoâi döôõng sinh linh – Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Baùnh thieân söù nay phaøm nhaân höôûng thuï, baùnh bôûi trôøi 

ñaõ thay theá man na. OÂi nhieäm laï, keû ngheøo heøn toâi tôù, 

ñöôïc nuoâi baèng Thòt Maùu Chuùa thieân toøa! – Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Cuøng thôø laïy Ba Ngoâi moät Thieân Chuùa, xin duû thöông 

thaêm vieáng keû phaøm traàn, vaø ñöa daãn veà trôøi, nôi Chuùa 
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ngöï, giöõa muoân vaøn aùnh saùng, choán bình an ‛ –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 (Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt:Xin cho con bieát laéng nghe…(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 9,11-17                

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 3-5’)   

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3-5’)  

         

TAÏ ÔN 

      Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con tin: Thòt Chuùa 

chính laø cuûa aên, Maùu Chuùa chính laø cuûa uoáng. Ai aên Thòt vaø 

uoáng Maùu cuûa Chuùa thì ñöôïc soáng ñôøi ñôøi. Vôùi nieàm tin 

töôûng meán yeâu, chuùng con xin daâng leân Chuùa lôøi taï ôn: 

 

1-  Trong Cöïu Öôùc, Thieân Chuùa ñaõ haï mình ngoû lôøi vôùi 

daân Israel qua oâng Moâi seâ vaø toû ra gaàn guõi vôùi Daân. Giôø 

ñaây, chính Thieân Chuùa ñaõ trôû thaønh xaùc phaøm, ñaõ laøm 

ngöôøi ñeå ôû giöõa loaøi ngöôøi. Ngöôøi ôû gaàn chuùng ta, khi 

chuùng ta röôùc Chuùa vaøo loøng, gaàn ñeán möùc ñoä khoâng 

theå gaàn hôn ñöôïc nöõa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  Trong Bí Tích Thaùnh Theå, chuùng ta ñöôïc môøi ñeán chia 

seû Tình Yeâu vaø Söï Soáng cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa, ñöôïc 
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môøi goïi ñoàng baøn ñeå thoâng phaàn Tieäc Chieân Con - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-  Thaùnh Theå laø Ñænh Cao, laø Ñeøn saùng ñöôïc ñaët treân cao, 

ñeå chieáu soi cho caû ngoâi nhaø cuûa Thieân Chuùa ôû traàn 

gian laø Giaùo Hoäi, cho caû lòch söû loaøi ngöôøi, cho caû gia 

ñình nhaân loaïi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Chuùng con xin taï ôn Chuùa ñaõ ban Thòt Maùu Mình laøm 

thaàn löông nuoâi döôõng linh hoàn chuùng con treân döông 

theá naøy - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa, chuùng con nhìn nhaän raèng: cuûa aên vaät chaát 

haèng ngaøy chuùng con duøng, laø do Chuùa chuùc phuùc, taëng 

ban, cuøng vôùi coâng lao vaát vaû cuûa bao ngöôøi, chöù khoâng 

phaûi töï mình chuùng con, chuùng con coù theå laøm ñöôïc taát 

caû - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

     

(Thinh laëng 3-5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì …                                      

 

SAÙM HỐI                       (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

        Laïy Thieân Chuùa laø Cha yeâu thöông, Chuùa ñaõ ban taëng 

nhaân loaïi chuùng con moùn quaø voâ giaù laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, 
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Ñaáng ñaõ hieán mình ñeå cöùu ñoä traàn gian. Nhöng tình yeâu aáy 

ñaõ bò con ngöôøi coi thöôøng, choái boû. Quyø tröôùc Thaùnh Theå 

nhieäm maàu cuûa Chuùa ñaây, chuùng con thaät loøng saùm hoái, xin 

Chuùa thöông ñeán nhöõng yeáu heøn cuûa nhaân loaïi chuùng con: 

 

1- Chuùa Gieâsu Kitoâ thoâng ban cho chuùng ta söï soáng cuûa 

Ngöôøi baèng aân suûng, baèng tinh thaàn vaø baèng chaân lyù cuûa 

Ngöôøi laø chính Mình Maùu Ngöôøi, nhöng tieác thay, con 

ngöôøi ngaøy nay chæ lo cuûa aên vaät chaát maø khoâng chuù 

taâm ñeán cuûa aên linh hoàn - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Nôi Bí Tích Thaùnh Theå, Chuùa vaãn chôø ñôïi, ñeå ban taëng 

tình yeâu vónh cöûu cho con ngöôøi, nhöng con ngöôøi khoâng 

maøng chi tôùi, maø chæ thích tìm kieám nhöõng tình yeâu 

choùng qua cuûa ñôøi taïm naøy - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

3-  Moãi ngaøy trong Thaùnh leã, chuùng con ñöôïc nhaän laõnh 

Mình Thaùnh Chuùa, nhöng laïy Chuùa, coù nhöõng luùc chuùng 

con chöa chuaån bò taâm hoàn soát saéng ñeå laõnh nhaän cho 

xöùng ñaùng - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

4-  Caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ minh chöùng tình yeâu cöùu 

ñoä cuûa Ngöôøi treân nhaân loaïi, nhöng con ngöôøi ngaøy nay 
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laïi laïm duïng söï thinh laëng cuûa Chuùa trong Bí Tích 

Thaùnh Theå, ñeå xuùc phaïm ñeán tình yeâu cuûa Ngöôøi, qua 

vieäc coi thöôøng Thaùnh Leã, boû leã Chuùa Nhaät, coi thöôøng 

vieäc thôø laïy Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

  

5-  Chuùa Gieâsu ñaõ ñoå maùu ra, ñeå thieát laäp moät giao öôùc 

môùi giöõa Thieân  Chuùa vaø loaøi ngöôøi. Maùu giao öôùc ñoù 

laøm cho con ngöôøi trôû thaønh con caùi ruoät thòt cuûa Thieân 

Chuùa vaø trôû neân anh em vôùi nhau. Nhöng laïy Chuùa, 

chuùng con chöa yù thöùc soáng nieàm vui naøy, maø laïi coøn 

thieáu söï hieäp nhaát vôùi nhau – Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Tình yeâu Chuùa cao vôøi…                        

         

XIN ÔN                     (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

        Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin Chuùa hieän dieän thaät 

trong Thaùnh Theå, nhöng caùch aån khuaát vaø bí tích. Mình Maùu 

Chuùa coøn laø nguoàn söùc soáng cho Giaùo Hoäi, vì Giaùo Hoäi soáng 

vaø toàn taïi ñöôïc laø nhôø Bí Tích Thaùnh Theå cuûa Chuùa. Vôùi 

nieàm tin yeâu vaø caûm taï, chuùng con xin  daâng Chuùa nhöõng lôøi 

nguyeän xin:  

1- Nhôø hieán leã Thaùnh Theå, caùc coäng ñoaøn tín höõu luoân 

ñöôïc cuøng Chuùa Kitoâ höôùng tôùi Chuùa Cha. Xin cho caùc 
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linh muïc ñöôïc ôn soát saéng khi cöû haønh Thaùnh Leã, ñeå 

ñem laïi lôïi ích thieâng lieâng cho coäng ñoaøn daân Chuùa – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Thaùnh Theå laø hoàng aân Thieân Chuùa taëng cho con ngöôøi. 

Xin cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu yù thöùc khi röôùc leã laø röôùc  

chính Chuùa Gieâsu, Ñaáng ñaõ hieán mình vì yeâu nhaân loaïi 

vaø muoán ôû laïi vôùi con ngöôøi cho ñeán ngaøy taän theá – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

3-  Thaùnh Theå laø nguoàn maïch cöùu ñoä cho muoân ngöôøi. Xin 

cho con ngöôøi ngaøy hoâm nay, bieát tìm kieám löông thöïc 

thaàn linh nôi Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå ñöôïc höôûng söï soáng 

ñôøi ñôøi – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho caùc thaønh vieân Hieäp 

Hoäi Thaùnh Theå ñaõ tuyeân höùa, ñöôïc ôn trung thaønh vôùi 

ñieàu mình ñaõ cam keát vôùi Chuùa vaø giuùp moïi ngöôøi tìm 

ñeán vôùi Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ñeå taát caû cuøng ñöôïc 

höôûng söï soáng doài daøo nôi suoái tình yeâu cuûa Chuùa – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho caùc 

thaønh vieân coøn soáng cuõng nhö ñaõ qua ñôøi. Xin Chuùa lieân 
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keát chuùng ta quanh baøn Tieäc Thaùnh ñôøi ñôøi trong nhaø 

Cha treân trôøi  – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.         

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû)           

 

KEÁT THUÙC 

 Haùt:   Naøy con laø ñaù. 

                  Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

LEÃ THAÙNH TAÂM - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con meán yeâu…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy Mình 

vaø Maùu Thaùnh Chuùa ñaõ ñoå ra vì yeâu thöông nhaân loaïi chuùng 

con. Chuùa hieän dieän vôùi chuùng con ñeå neân daáu chöùng tình 

yeâu vónh vieãn Chuùa daønh cho chuùng con. Quyø tröôùc Thaùnh 

Theå Chuùa ñaây, chuùng con xin hôïp vôùi trieàu thaàn thaùnh treân 

trôøi thôø laïy, tung hoâ vaø chuùc tuïng Chuùa: 

1- Thaùnh Taâm hôõi, hoøm bia mang leà luaät. Chaúng phaûi laø 

luaät noâ leä xa xöa. Nhöng luaät yeâu thöông, tình nghóa 
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maën maø, luaät tha thöù vaø töø bi raát möïc! Thaùnh Taâm hôõi, 

ngoâi ñeàn thôø Taân Öôùc, thieâng hôn ñeàn ôû Gieârusalem, 

böùc maøn ñaây haún quyù giaù muoân nghìn, hôn maøn cuõ bò xeù 

laøm ñoâi maûnh!  – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

          Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Yeâu troïn veïn, khieán Thaùnh Taâm nhaän laõnh, ngoïn giaùo 

ñaâm cho maùu chaûy toû töôøng. Chuùng con nhìn maø kính 

laïy veát thöông, nhö baèng chöùng cuûa moái tình khoân taû. 

Ñaây bieåu töôïng noùi leân loøng yeâu meán chuùa, vaø toû baøy 

hai leã teá Ngöôøi daâng, leã xöa kia treân thaäp töï maùu hoàng, 

laø maàu nhieäm ngaøy nay treân theá giôùi – Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3-- Loøng thöông ñoù, hoûi ai khoâng ñaùp laïi, khoâng ñeàn ôn 

Ñaáng ñaõ cöùu chuoäc mình? Tröôùc moái tình ñem maïng 

soáng hy sinh, naøo ai chaúng suoát cuoäc ñôøi gaén boù? – 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Quyø daâng Chuùa Gieâsu haèng khoan thöù, Thaùnh Taâm 

ngaøi laø suoái ñoå hoàng aân, cuøng tieán daâng Thaùnh Phuï vôùi 

Thaùnh Thaàn, khuùc vinh tuïng vang hoøa muoân muoân kieáp 

–  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
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NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 15, 3 - 7           

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 3-5’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3- 5’)  

         

TAÏ ÔN 

      Laïy Cha Chí Thaùnh, chuùng con töôûng nieäm laïi coâng trình 

Cha ñaõ thöïc hieän vì yeâu thöông nhaân loaïi chuùng con. Ñaëc 

bieät, Cha ñaõ ban Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Con yeâu daáu cuûa Cha 

ñeán traàn gian, ñeå taåy xoùa moïi veát nhô toäi loãi vaø daãn ñöa 

chuùng con vaøo cuoäc soáng baát töû. Vôùi loøng thaønh bieát ôn, 

chuùng con xin daâng lôøi caûm taï: 

 

1-  Ñöùc Kitoâ yeâu thöông Hoäi Thaùnh vaø ñaõ hieán mình cho 

Hoäi Thaùnh – Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caûm nhaän 

raèng: chæ coù tình yeâu Chuùa laø voâ vò lôïi, chæ coù tình yeâu 

Chuùa môùi caûm hoùa ñöôïc toäi nhaân vaø chæ coù tình yeâu 

Chuùa môùi lieân keát chuùng con trong gia ñình Giaùo Hoäi - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  ‚Moät ngöôøi lính laáy giaùo ñaâm vaøo caïnh söôøn Ngöôøi. 

Töùc thì maùu cuøng nöôùc chaûy ra‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, vì 

tình yeâu maø Chuùa ñaõ trao hieán ñeán gioït maùu vaø nöôùc 

cuoái cuøng cho nhaân loaïi, ñeå toû cho con ngöôøi bieát loøng 

Chuùa yeâu thöông ñeán möùc khoâng theå ño löôøng ñöôïc - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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3-  ‚Ñöùc Kitoâ ñaõ cheát vì chuùng ta, ngay khi chuùng ta coøn laø 

toäi nhaân‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, haïnh phuùc cho chuùng con 

bieát maáy, vì chuùng con chæ laø tro buïi ñöôïc Chuùa yeâu 

thöông taïo döïng, ban cho coù lyù trí, coù töï do choïn löïa, 

nhöng nhieàu luùc chuùng con ñaõ laïm duïng söï töï do, choïn 

löïa sai laàm gaây neân toäi loãi, theá maø Chuùa vaãn tha thöù, 

yeâu thöông vaø cöùu chuoäc chuùng con - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

  4- Tha thöù laø ñaëc tính cuûa tình yeâu Thieân Chuùa, vaø lòch söû 

daân Chuùa cuõng laø lòch söû cuûa nhöõng laàn thöù tha. Söï tha 

thöù aáy ñaõ chöùng minh tình yeâu cuûa Thieân Chuùa daønh 

cho loaøi ngöôøi khoâng theå naøo dieãn taû heát ñöôïc - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

         (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt: Ñeán muoân ñôøi …                                      

 

SAÙM HỐI                      (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

        Laïy Chuùa Gieâsu, Thaùnh Taâm Chuùa laø nguuoàn maïch aân 

suûng vaø thöù tha. Chuùa bieát roõ loøng moãi ngöôøi chuùng con khao 

khaùt  ñöôïc yeâu meán Chuùa heát loøng. Chuùng con muoán soáng 

toát, nhöng caùi xaáu vaãn theo ñuoåi chuùng con. Giôø ñaây beân 

Thaùnh Theå Chuùa, chuùng con tha thieát xin ôn saùm hoái aên naên: 

1- ‚ Khi ñeán gaàn Ñöùc Gieâsu vaø thaáy Ngöôøi ñaõ cheát, hoï 

khoâng ñaùnh giaäp oáng chaân Ngöôøi‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, 
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caùi cheát cuûa Chuùa khoâng phaûi laø moät thaát baïi lôùn hay laø 

moät söï tuûi nhuïc ñeán toät cuøng. Nhöng laø moät cuoäc chieán 

thaéng cuûa tình yeâu, cuûa söï ñaùnh ñoåi söï soáng vónh cöûu 

cho con ngöôøi. Theá maø nhaân loaïi chuùng con vaãn thôø ô 

laõnh ñaïm tröôùc tình yeâu cao caû naøy cuûa Chuùa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  ‚ Hoï seõ nhìn xem Ñaáng hoï ñaõ ñaâm thaâu‛ – Laïy Chuùa 

Gieâsu, hình aûnh Chuùa bò ñaâm thaâu ñaõ ñöôïc keû xem thaáy 

chöùng minh laø coù thaät vaø ngöôøi ñoù bieát raèng mình noùi 

thaät ñeå cho moïi ngöôøi cuøng tin. Nhöng laïy Chuùa, nieàm 

tin ñoù ñang bò lung laïc vì con ngöôøi ngaøy nay thieáu caàu 

nguyeän, thieáu ñôøi soáng noäi taâm maø chæ lo chaïy theo 

nhöõng thaàn töôïng do con ngöôøi töï taïo - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, con ngöôøi ngaøy nay ñang muoán gaït 

Chuùa sang moät beân ñeå cho söï döõ töï do tung hoaønh. Ñaây 

laø moät thaûm caûnh maø nhaân loaïi ñang ñi ñeán bôø vöïc thaúm 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng trong moät theá 

giôùi baát oån hôn laø bình an. Haèng ngaøy chuùng con ñöôïc 

nghe, ñöôïc chöùng kieán bao nhieâu tin buoàn hôn laø tin vui. 

Nhöõng daáu hieäu ñoù nhaéc cho chuùng con caàn tìm veà vôùi 

Chuùa ñeå ñöôïc chôû che, naâng ñôõ. Nhöng chuùng con vaãn 
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soáng theo tính töï nhieân, thích ñi tìm nhöõng thöù bình an 

giaû taïo cuûa con ngöôøi hôn laø nhaän ra tieáng goïi yeâu 

thöông cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
 

         ( Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Trong traùi tim Chuùa yeâu muoân ñôøi…              

           

XIN ÔN                        (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu laø Vua Tình Yeâu, caùi cheát treân thaäp 

giaù cuûa Chuùa khoâng phaûi laø heát, nhöng laø môû ra moät thôøi kyø 

môùi cho Giaùo Hoäi ñöôïc tieáp tuïc loan truyeàn ôn cöùu ñoä cuûa 

Chuùa cho muoân daân. Trong taâm tình toân vinh caûm taï, chuùng 

con xin daâng leân Chuùa nhöõng lôøi nguyeän xin:  

1-  Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu laø nguoàn caäy troâng – Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa gìn giöõ Ñöùc Thaùnh Cha … ñeå nhôø ôn 

Chuùa soi saùng, ngaøi coù ñöôïc söï khoân ngoan leøo laùi con 

thuyeàn Giaùo Hoäi vöôït qua bao thöû thaùch maø söï döõ ñang 

vaây boïc treân ngaøi vaø trong Giaùo Hoäi  –  Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu laø nguoàn an uûi – Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa cho caùc linh muïc, laø nhöõng ngöôøi 

ñuïng chaïm ñeán Mình Thaùnh Chuùa haèng ngaøy ñöôïc ôn 

caûm neám tình yeâu saâu thaúm cuûa Chuùa, ñeå nhôø ñoù, caùc 

ngaøi coù ñuû söùc thi haønh thöøa taùc vuï linh muïc Chuùa ñaõ 

trao  – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
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3-  Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu laø göông maãu tình yeâu cho moïi 

gia ñình – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi 

trong gia ñình, caøng ngaøy caøng bieát xích laïi gaàn nhau 

hôn, qua vieäc soáng tha thöù vaø quaûng ñaïi giuùp ñôõ nhau 

phaàn hoàn, phaàn xaùc  –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Chuùng con caàu xin Chuùa cho ngöôøi cha, ngöôøi meï trong 

gia ñình bieát neâu göông saùng soáng ñaïo cho ñoaøn con, ñeå 

nhôø loøng ñaïo ñöùc vaø caùch soáng cuûa meï cha, con caùi 

ñöôïc cuûng coá ñöùc tin, ñöùc caäy, ñöùc meán vaø vöõng vaøng 

trong ñôøi soáng ñaïo – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Chuùng con caàu nguyeän cho caùc em thieáu nhi trong muøa 

heø naøy, ñöôïc coù cô hoäi hoïc hoûi veà Giaùo Lyù, boài döôõng 

veà nieàm tin, nhaát laø sieâng naêng tham döï Thaùnh leã vaø 

Chaàu Thaùnh Theå – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.          

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; Coù theå môøi chia seû) 

KEÁT THUÙC 

 Haùt:   Naøy con laø ñaù. 

                Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 



 

 

170                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

LEÃ CHUÙA KI-TOÂ VUA VUÕ TRUÏ 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin- Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Thôø laïy Chuùa, giôø ñaây…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang tieán daàn 

ñeán nhöõng ngaøy cuoái Naêm Phuïng vuï. Giaùo Hoäi nhaéc nhở 

chuùng con: Chuùa chính laø Vua vuõ truï, laø chuû cuûa thôøi gian, 

chuû cuûa lòch söû con ngöôøi, chủ của theá giôùi vaø laø vua tình 

yeâu. Vôùi taâm tình thôø laïy vöông quyeàn cuûa Chuùa, chuùng con 

xin hôïp vôùi trieàu thaàn thaùnh treân trôøi, tung hoâ vaø chuùc tuïng 

Chuùa:  

 

1- Muoân laïy Ñöùc Kitoâ, ñoaøn tín höõu xöng tuïng Ngaøi laø 

Chuùa teå thôøi gian, Vua muoân daân trong khaép caû vuõ 

hoaøn, Ngaøi baù chuû muoân coõi loøng nhaân theá. Treân thieân 

quoác, caû trieàu thaàn oai veä, baùi phuïc Ngaøi vaø ca ngôïi taùn 

döông. Chuùng con ñaây cuøng caát tieáng reo möøng, hoan hoâ 

Chuùa laø Quaân Vöông cao caû –  Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ngaøi giaùng phuùc bình an cho thieân haï, xin thay loøng ñoåi 

daï keû gian ngoan, vaø duû thöông quy tuï heát veà ñoaøn, bao 

chieân laïc ñaõ xa lìa aân suûng –  Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.                
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3- Chính vì theá maø tay Ngaøi môû roäng, khi bò treo treân thaäp 

töï maùu hoàng, traùi tim Ngaøi, löûa yeâu meán naáu nung, coøn 

ñeå laïi veát giaùo ñaâm vónh cöûu –  Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Chính vì theá döôùi hình baùnh röôïu, Ngaøi aån thaân laøm cuûa 

leã aâm thaàm, treân baøn thôø Ngaøi khôi maïch Thaùnh Taâm, 

tuoân ñoå xuoáng ñoaøn con doøng cöùu ñoä –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

5- Muoân laïy Chuùa Gieâsu, Ngoâi Thaùnh töû, chuùng con daâng 

lôøi vinh chuùc chaân tình, Ñaáng hieäp cuøng Thaùnh Phuï vôùi 

Thaùnh Linh, haèng thoáng trò muoân loaøi baèng thöông meán 

–  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe( Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 23, 35- 43     

( Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2 – 3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 2 –3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø Vua tình yeâu, 

Vua ñem laïi nieàm vui, haïnh phuùc cho ñôøi chuùng con. Chuùa 

coøn laø muïc töû toát laønh luoân chaêm soùc ñoaøn chieân. Chuùa 
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khoâng boû rôi con chieân naøo, duø chieân coù ngoã nghòch boû ñaøn 

ra ñi, Chuùa cuõng saün loøng tìm kieám. ÔÛ beân Chuùa, chuùng con 

caûm thaáy an taâm vì Chuùa chính laø choã chuùng con dung thaân 

töø ñôøi noï traûi qua ñôøi kia. Trong taâm tình bieát ôn, chuùng con 

daâng Chuùa lôøi caûm taï: 

1.  Laïy Chuùa Gieâsu, khi töï nguyeän xuoáng traàn cöùu ñoä 

chuùng con, Chuùa khoâng duøng binh maõ, hay nhöõng 

phöông caùch traàn gian ñeå laäp vöông quoác cuûa Chuùa, 

nhöng Chuùa ñaõ duøng tình yeâu voâ bôø beán cuûa Thieân 

Chuùa, ñeå chinh phuïc töøng traùi tim con ngöôøi, vaø cho con 

ngöôøi ñöôïc tham döï vaøo söï soáng ñôøi cuûa Thieân Chuùa Ba 

Ngoâi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2.  Laïy Chuùa Gieâsu, khi bò treo treân thaùnh giaù, Chuùa ñaõ 

saün saøng tha thöù cho ngöôøi troäm cöôùp bieát aên naên vaø coøn 

höùa ban ngay thieân ñaøng cho anh. Ñoù laø nieàm hy voïng 

cho moãi ngöôøi chuùng con vaø caùc toäi nhaân. Vì chæ coù tình 

bao dung nhaân haäu cuûa Chuùa, môùi laøm cho chuùng con 

ñöôïc theâm loøng can ñaûm saùm hoái aên naên trôû veà - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3. Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng chæ laø vua vuõ truï, nhöng 

coøn laø vua cuûa moãi taâm hoàn chuùng con. Chuùa ngöï trong 

chuùng con, ñeå saün saøng thi aân giaùng phuùc, ban söùc 

maïnh, thaùnh hoùa vaø laøm cho chuùng con moãi ngaøy soáng 

thaùnh thieän hôn - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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4. Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ laäp Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå 

qua caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa, söï soáng cuûa 

chuùng con ñöôïc toàn taïi. Ñoù laø hoàng aân voâ cuøng lôùn lao 

maø Chuùa ñaõ daønh cho nhaân loaïi, ñeå muoân ñôøi chuùng con 

ñöôïc haïnh phuùc ôû beân Chuùa  - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì…     

                

SAÙM HỐI                        (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Ki toâ, Chuùa ñaõ ñöôïc Chuùa Cha sai 

xuoáng traàn gian ñeå thieát laäp vöông quoác tình yeâu vaø Chuùa 

haèng môøi goïi chuùng con haõy yeâu thöông nhau nhö Chuùa ñaõ 

yeâu thöông chuùng con. Vì chæ coù tình thöông laø haønh trang 

maø chuùng con mang theo khi ñeán tröôùc toøa Chuùa. Naêm 

Phuïng vuï saép troâi qua, nhöng chuùng con vaãn döûng döng tröôùc 

lôøi môøi goïi naøy cuûa Chuùa. Giôø ñaây tröôùc maët Chuùa, chuùng 

con thaät loøng thoáng hoái aên naên, xin Chuùa ban ôn tha thöù cho 

chuùng con: 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ ñeán traàn gian ñeå toû cho nhaân 

loaïi bieát Thieân Chuùa yeâu thöông loaøi ngöôøi ñeán noãi, ñaõ 

ban chính Con Moät mình laøm giaù cöùu chuoäc cho muoân 

ngöôøi. Nhöng chuùng con ñaõ voâ ôn baïc nghóa, laïi coøn coi 

thöôøng tình yeâu cuûa Chuùa- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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2- Traùi ñaát vaø muoân loaøi ñeàu laø cuûa Chuùa - Laïy Chuùa, 

Chuùa giao traùi ñaát cho con ngöôøi xöû duïng ñeå laøm vinh 

danh Chuùa, nhöng con ngöôøi ñaõ lôïi duïng noù ñeå tìm lôïi 

ích cho caù nhaân vaø gaây ñau khoå cho ñoàng loaïi - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, con ngöôøi ngaøy nay ñang muoán loaïi 

Thieân Chuùa ra khoûi cuoäc ñôøi cuûa hoï, vì hoï sôï ñoái dieän 

vôùi söï thaät laø chính Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

1- Trong thaùnh leã, Chuùa Gieâsu môøi goïi con ngöôøi haõy ñeán 

ñoùn nhaän söï thaät laø chính Thaân Mình Chuùa, ñaõ trôû neân 

cuûa aên, cuûa uoáng thieâng lieâng cho loaøi ngöôøi. Nhöng 

ñaùng buoàn thay, chæ coù ít ngöôøi soát saéng ñeán laõnh nhaän 

Mình Thaùnh Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø Vua tình yeâu maø chuùng con 

ñöôïc laø thaàn daân trong vöông quoác cuûa Chuùa, nhöng 

chuùng con coøn soáng xa tình yeâu cuûa Chuùa khi ñoái xöû vôùi 

anh chò em ñoàng loaïi. Chuùng con coøn tính toaùn theo kieåu 

lôïi nhuaän, maø chöa saün loøng ñeán vôùi anh em baèng tình 

yeâu daán thaân phuïc vuï - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

        Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.           
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 (Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Con nay trôû veà… ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 

XIN ÔN 

            Laïy Chuùa Gieâsu laø Vua vuõ truï, Vua Tình Yeâu, chuùng 

con thaät haïnh phuùc khi ñöôïc Chuùa laøm vua cuûa ñôøi chuùng 

con. Coù Chuùa, chuùng con theâm an loøng. Coù Chuùa, ñôøi chuùng 

con khoâng bò thaát voïng. Coù Chuùa, laø chuùng con coù taát caû maø 

ngöôøi ñôøi khoâng ai coù theå cho chuùng con ñöôïc. Trong taâm 

tình cuûa thaàn daân ñöôïc thuoäc veà Nöôùc Chuùa, chuùng con tha 

thieát daâng leân Chuùa nhöõng lôøi caàu xin: 

1- ‚Nöôùc toâi khoâng thuoäc veà theá gian naøy‛ - Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa ban cho caùc vò laõnh ñaïo trong Giaùo 

Hoäi luoân xaùc tín: Chuùa laø Vua treân heát caùc vua, ñeå caùc 

ngaøi luoân heát loøng khieâm nhöôøng phuïc vuï daân Chuùa vaø 

höôùng daãn ñoaøn chieân luoân thi haønh yù Chuùa –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùa laø Vua vaø laø muïc töû phaân xöû ngöôøi laønh keû döõ - 

Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban Chuùa Thaùnh Thaàn treân 

nhöõng nhaø laõnh ñaïo caùc quoác gia, ñeå hoï bieát duøng 

quyeàn löïc cuûa mình chu toaøn traùch nhieäm lo cho daân 

nöôùc ñöôïc an vui, haïnh phuùc –  Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Moãi ngöôøi sau khi cheát ñeàu phaûi ra trình dieän tröôùc toøa 

Chuùa - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi 
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chuùng ta luoân bieát chuaån bò taâm hoàn cho giôø gaëp maët 

Chuùa, ñeå taâm hoàn ñöôïc thanh thaûn ñoùn nhaän haïnh phuùc 

Nöôùc Trôøi Chuùa höùa ban  –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, nôi baøn tieäc Thaùnh Theå, Chuùa vaãn 

khoâng ngöøng trao hieán tình yeâu cho nhaân loaïi. Xin cho 

chuùng con bieát soát saéng laõnh nhaän Mình Thaùnh Chuùa, 

nhö cuûa aên thieâng lieâng nuoâi döôõng chuùng con treân haønh 

trình tieán veà queâ trôøi  –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Trong giôø phuùt linh thieâng naøy, chuùng con caàu xin Chuùa 

cho gia ñình chuùng con ñöôïc bình an, haïnh phuùc, cho gia 

toäc chuùng con giöõ vöõng ñöùc tin, cho baïn beø, baø con thaân 

thuoäc, loái xoùm chuùng con ñöôïc bieát yeâu thöông vaø naâng 

ñôõ nhau. Ñaëc bieät chuùng con caàu xin Chuùa ban cho caùc 

linh hoàn ñaõ qua ñôøi, ñöôïc sôùm veà höôûng toân nhan Chuùa 

–  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

          Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.             

 

 (Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:    Naøy con laø Ñaù          

                                 Ñaây nhieäm tích 
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CHUÙA NHAÄT II THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy –Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Con thôø laïy heát tình…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con thôø laïy Chuùa 

ñang ngöï thaät trong hình baùnh thaùnh nhoû beù, ñôn sô treân baøn 

thôø, maø chuùng con ñang ñöôïc chieâm ngaém nôi ñaây. Chuùa 

hieän dieän ôû ñoù caùch aâm thaàm, nhöng chan chöùa tình yeâu 

thöông trìu meán. Chuùa coù ñoù, ñeå neân choã döïa vöõng chaéc cho 

ñôøi chuùng con giöõa bao nhieâu thöû thaùch cuûa cuoäc ñôøi. Vôùi 

loøng tin vaøo quyeàn naêng Thaùnh Theå, chuùng con xin daâng lôøi 

ca ngôïi Chuùa: 

1- Chuùa laø Muïc Töû chaên daét toâi, toâi chaúng thieáu thoán gì. 

Trong ñoàng coû xanh töôi, Ngöôøi cho toâi naèm nghæ – 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

       Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

  

2- Ngöôøi ñöa toâi tôùi doøng nöôùc trong laønh vaø boå söùc cho 

toâi. Ngöôøi daãn toâi treân ñöôøng ngay neûo chính, vì danh 

döï cuûa Ngaøi – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa, duø qua luõng aâm u, con sôï gì nguy khoán, vì coù 

Chuùa ôû cuøng. Coân tröôïng Ngaøi baûo veä, con vöõng daï an 

taâm – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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4- Chuùa doïn saün cho con böõa tieäc, ngay tröôùc maët quaân 

thuø. Ñaàu con, Chuùa xöùc ñöôïm daàu thôm, ly röôïu con ñaày 

traøn chan chöùa – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

      Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Loøng nhaân haäu vaø tình thöông Chuùa, aáp uû toâi suoát caû 

cuoäc ñôøi. Vaø toâi ñöôïc ôû ñeàn Ngöôøi, nhöõng ngaøy thaùng 

nhöõng naêm daøi trieàn mieân – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2-3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng)   

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Ga 2,1-12      

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3-5’)  

 

 TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu, vì yeâu thöông nhaân loaïi chuùng con, 

Chuùa ñaõ ñeán ôû giöõa loaøi ngöôøi, cuøng chung chia vui seû buoàn 

vôùi con ngöôøi vaø coøn trôû neân ngöôøi baïn thaân thieát cuûa con 

ngöôøi, ñeå ñöa con ngöôøi böôùc vaøo trong nhaø Cha treân trôøi 

höôûng tieäc cöôùi vĩnh viễn. Vôùi loøng bieát ôn vaø yeâu meán, 

chuùng con xin daâng lôøi tạ ơn: 
 

1- Bieán coá khôûi ñaàu söù vuï toâng ñoà coâng khai cuûa Chuùa 

Gieâsu laø moät ‚tieäc cöôùi‛, nhaèm nhaéc laïi giao öôùc Thieân 
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Chuùa ñaõ kyù keát vôùi daân Ngöôøi vaø Ngöôøi ñaõ ñeán traàn 

gian thöïc hieän giao öôùc ñoù, nhaèm chöùng minh loøng trung 

tín cuûa Ngöôøi ñoái vôùi Daân ñaõ ñöôïc Ngöôøi tuyeån choïn - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Khi thaáy thieáu röôïu, thaân maãu Ñöùc Gieâsu noùi vôùi 

Ngöôøi: ‚Hoï heát röôïu roài.‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Meï Maria 

ñaõ kín ñaùo chæ cho chuùng con thaáy: söï hieän dieän cuûa 

Chuùa trong cuoäc ñôøi chuùng con thaät laø caàn thieát, nhaát laø 

vaøo nhöõng luùc laâm nguy. Vì neáu khoâng coù Chuùa cöùu 

giuùp, ñôøi chuùng con bieát caäy troâng ai - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Ngöôøi baûo gì, caùc anh cöù vieäc laøm theo‛ - Laïy Chuùa 

Gieâsu, chính vì Meï Maria ñaõ vöõng tin vaøo lôøi Chuùa, neân 

Meï ñaõ nhaéc baûo nhöõng ngöôøi giuùp vieäc cuõng haõy tin vaøo 

lôøi Con yeâu quyù cuûa Meï, vaø quaû thaät, hoï ñaõ chöùng kieán 

nöôùc laõ hoùa röôïu ngon, moät pheùp laï daønh cho nhöõng ai 

ñaët troïn nieàm tin nôi lôøi Chuùa phaùn - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Xöa treân nuùi Sinai, Thieân Chuùa ñaõ baøy toû vinh quang 

cuûa Ngöôøi khi ban Leà Luaät vaøo ‚ngaøy thöù ba‛, thì nay ôû 

Cana cuõng vaøo ‚ngaøy thöù ba‛, Ñöùc Gieâsu ñaõ toû baøy vinh 

quang cuûa Ngöôøi khi ban röôïu ngon tuyeät haûo, ñeå caùc 
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moân ñeä theâm tin töôûng vaøo Thaày mình - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Röôïu laø daáu chæ cuûa nieàm vui, cuûa Tin Möøng, cuûa tình 

yeâu, cuûa Thaùnh Thaàn, cuûa sinh löïc traøo ra töø söùc maïnh 

cuûa Ñöùc Kitoâ phuïc sinh, ñeå ñöa con ngöôøi vaøo höôûng 

muoân phuùc laønh cuûa Thieân Chuùa ñaõ höùa ban cho nhaân 

loaïi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.      

 

(Thinh laëng3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng;coù theå môøi chia seû)          

 Haùt: Tình yeâu Thieân Chuùa …    

                   

SAÙM HỐI                              (Môøi coäng ñoaøn quyø)       

           Laïy Chuùa Gieâsu, Thaùnh Theå Chuùa laø nguoàn söùc maïnh 

ñeå naâng ñôõ ñöùc tin coøn non keùm cuûa chuùng con. Chuùa vaãn 

beân caïnh vaø ñoàng haønh vôùi chuùng con treân moïi neûo ñöôøng, 

nhöng nhieàu luùc chuùng con chaúng nhaän ra vaø coøn than traùch 

Chuùa. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con thaät loøng 

thoáng hoái aên naên, xin Chuùa thöông nhìn ñeán thaân phaän yeáu 

ñuoái cuûa moãi ngöôøi chuùng con vaø xin thöông ban ôn ñoåi môùi 

xaùc hoàn: 

1-  Treân haønh trình rao giaûng Tin Möøng, nhieàu laàn Chuùa 

Gieâsu ñaõ laøm pheùp laï trong gia ñình cuûa daân chuùng khi 

hoï môøi Chuùa ñeán. Nhöõng pheùp laï ñoù ngaøy nay Chuùa 

vaãn coøn ñang laøm nôi gia ñình nhaân loaïi, nhöng vì 

chuùng con chöa tin Chuùa bao nhieâu, chöa daùm môøi Chuùa 

ôû laïi trong gia ñình, neân gia ñình chuùng con vaãn coøn 
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nhieàu ñau khoå vaø thöû thaùch - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
 

2-  Giao öôùc giöõa ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ töï noù raát moûng 

gioøn, vaø deã bò ñe doïa neáu khoâng troâng caäy vaøo ôn Chuùa. 

Theá maø laïy Chuùa, chæ coù ít ngöôøi yù thöùc veà ñieàu naøy ñeå 

ñeán xin Chuùa ban ôn trôï löïc, gìn giöõ vaø thaùnh hoùa cuoäc 

soáng hoân nhaân cuûa gia ñình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

      3-   Böôùc vaøo hoân nhaân laø böôùc vaøo moät tröôøng hoïc 

tình yeâu maø ôû ñoù, moïi ngöôøi ñeàu laø nhöõng hoïc vieân ñaày 

söï chaäm chaïp, vuïng veà, khieám khuyeát. Vì theá caàn coù söï 

hieän dieän cuûa Chuùa, ñeå ñöôïc Chuùa soi saùng, daïy doãõ, 

höôùng daãn vaø ban caùc ôn caàn thieát cho ñoâi baïn - Nhöng 

ñaùng buoàn thay, con ngöôøi laïi loaïi Chuùa ra khoûi tröôøng 

hoïc naøy vaø laïi coi thöôøng ôn Chuùa trong ñôøi soáng taâm 

linh - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  ‚Baây giôø caùc anh muùc vaø ñem cho oâng quaûn tieäc. Hoï 

lieàn ñem cho oâng‛ - Laïy Chuùa, nhieàu laàn trong ñôøi, 

Chuùa cuõng ñaõ duøng nhöõng trung gian ñeå chuyeån giao 

nhöõng aân hueä cuûa Chuùa cho chuùng con, ñaëc bieät laø nôi 

caùc vò muïc töû ñaõ ñöôïc Chuùa choïn ñeå caùc ngaøi ban phaùt, 

nhöng chuùng con laïi khoâng nhaän ra nhöõng aân hueä cao 

quyù ñoù - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  
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5-  Thieân Chuùa cho con ngöôøi tham döï vaøo söï soáng thaàn 

linh cuûa Ngöôøi khi röôùc Thaùnh Theå vaøo loøng - Nhöng 

laïy Chuùa, ñoâi luùc chuùng con laïi röôùc Chuùa caùch voäi 

vaøng, khoâng yù thöùc vaø chæ lo xin ôn maø khoâng nhôù caùm 

ôn Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

  

(Thinh laëng 3 -5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Trong traùi tim…                   

 

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con tin Chuùa laø 

Con Thieân Chuùa ñaõ ñeán traàn gian ñeå cöùu chuùng con khoûi 

cheát ñôøi ñôøi vaø chæ nhôø Chuùa maø chuùng con ñöôïc soáng, nhôø 

Chuùa maø chuùng con coù haïnh phuùc ñích thöïc. Vì theá, chuùng 

con tha thieát naøi xin Chuùa haõy ñeán vaø ôû laïi trong moãi ngöôøi 

chuùng con, nhaát laø trong nhöõng giaây phuùt chuùng con gaëp laâm 

nguy. Chuùng con heát loøng tin töôûng vaø daânglôøi caàu nguyeän : 
  

1- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng trong tuaàn leã caàu 

nguyeän cho caùc Kitoâ höõu ñöôïc hieäp nhaát vôùi nhau, 

chuùng con xin Chuùa ban nhieàu aân suûng treân Ñöùc Thaùnh 

Cha … ñeå nhôø ôn Chuùa giuùp, daân Chuùa moãi ngaøy theâm 

tin töôûng, vaâng phuïc ngaøi vaø hieäp nhaát vôùi nhau hôn – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, cuoäc ñôøi chuùng con luoân mong ñöôïc 

haïnh phuùc, nhöng döôøng nhö haïnh phuùc ñeán thaät mong 

manh. Xin Chuùa haõy ñeán ban bình an, hoøa thuaän thöông 
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yeâu nhau trong gia ñình chuùng con, ñeå chuùng con ñöôïc 

höôûng haïnh phuùc vöõng beàn Chuùa ban – Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu khi gia ñình, gia toäc chuùng con 

heát röôïu tình yeâu, heát röôïu cuûa loøng quyù troïng nhau, heát 

röôïu cuûa söï tha thöù giaûi hoøa. Xin Chuùa haõy ñeán cöùu 

giuùp vaø ôû laïi nôi gia ñình, gia toäc chuùng con maõi maõi –  

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Hoân nhaân laø chuyeän heä troïng trong cuoäc ñôøi – Xin cho 

caùc baïn treû luoân giöõ mình trong traéng, bieát traùnh nhöõng 

caïm baãy, bieát sieâng naêng caàu nguyeän, hoïc hoûi giaùo lyù 

vaø nhaát laø naêng laõnh nhaän caùc bí tích nuoâi döôõng ñôøi 

soáng ñöùc tin – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Trong giaây phuùt naøy, chuùng con caàu nguyeän ñaëc bieät 

cho nhöõng anh chò em ly giaùo ñöôïc ôn trôû veà hôïp nhaát 

vôùi Giaùo Hoäi, haàu neân moät ñoaøn chieân, moät ñöùc tin nhö 

loøng Chuùa mong öôùc – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 
 

 KEÁT THUÙC          

 Haùt:      Naøy con laø ñaù.         

                                      Ñaây nhieäm tích. 
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CHUÙA NHAÄT III THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn- Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Con quỳ goái…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø nguoàn soáng cuûa 

chuùng con, chuùng con xin thôø laïy Chuùa. Chuùng con ca tuïng 

Chuùa qua saùng kieán tình yeâu dieäu kyø, maø Chuùa ñaõ choïn ngöï 

laïi nôi döông theá trong nhieäm tích Thaùnh Theå, ñeå ñöôïc ôû gaàn 

chuùng con hôn. Vaø Chuùa coøn nuoâi döôõng chuùng con baèng 

chính Lôøi Chuùa, ñeå chuùng con bieát caùch phuïng thôø Chuùa cho 

phaûi ñaïo. Vôùi taâm tình meán yeâu, thôø kính, chuùng con xin 

daâng lôøi ca tuïng Chuùa: 

  

1- Muoân laïy Chuùa, lôøi Ngaøi beàn vöõng, ñeán muoân ngaøn ñôøi, 

treân coõi trôøi cao. Loøng thaønh tín Chuùa traûi bao theá heä, 

Ngaøi cuûng coá ñòa caàu, ñòa caàu toàn taïi maõi. Theo quyeát 

ñònh cuûa Chuùa, moïi loaøi toàn taïi maõi ñeán nay, vì muoân söï 

ñeàu phuïc vuï Chuùa – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Neáu luaät Ngaøi chaúng laøm con vui thoûa, gaëp côn khoå 

nhuïc, con ñaõ tieâu vong. Con nguyeän chaúng heà queân 

huaán leänh Ngaøi, vì nhôø ñoù, Ngaøi ñaõ cho con ñöôïc soáng. 

Con thuoäc veàâ Chuùa, xin Ngaøi cöùu ñoä, bôûøi con tìm kieám 
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huaán leänh Ngaøi – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Boïn gian aùc rình haõm haïi con, Thaùnh yù Ngaøi, con chuù 

taâm suy gaãm. Moïi söï toaøn haûo, con thaáy ñeàu höõu haïn, 

nhöng meänh leänh Ngaøi traûi roäng voâ bieân – Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Luaät phaùp Ngaøi, laïy Chuùa, con yeâu chuoäng döôøng bao, 

suoát ngaøy cöù suy ñi gaãm laïi! Meänh leänh Chuùa laøm con 

khoân hôn ñòch thuû, vì con haèng aáp uû meänh leänh ñoù trong 

loøng – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2-3 phuùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 1,1-4, 14 - 21      

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3- 5’)  

 

 TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang chieâm ngaém hình aûnh 

Chuùa vaøo hoäi ñöôøng trong ngaøy sabaùt vaø ñoïc Saùch Thaùnh 

cho moïi ngöôøi nghe. Ñoïc xong, Chuùa cuoän saùch laïi, traû cho 

ngöôøi giuùp vieäc hoäi ñöôøng vaø ngoài xuoáng. Moïi ngöôøi chaêm 
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chuù nhìn töøng cöû chæ cuûa Chuùa, vaø Chuùa noùi vôùi hoï: ‚Hoâm 

nay ñaõ öùng nghieäm lôøi Kinh Thaùnh quyù vò vöøa nghe‛. Giôø 

ñaây, chuùng con cuõng muoán ñöôïc ôû beân Thaùnh Theå Chuùa, 

laéng nghe Lôøi Chuùa noùi vôùi töøng ngöôøi chuùng con trong ñôøi 

soáng ñöùc tin: 

 

1- ‚Thuôû xöa, nhieàu laàn, nhieàu caùch, Thieân Chuùa ñaõ phaùn 

daïy cha oâng chuùng ta qua caùc ngoân söù; nhöng vaøo thôøi 

sau heát naøy, Ngöôøi ñaõ phaùn daïy chuùng ta qua Thaùnh Töû. 

Thieân Chuùa ñaõ nhôø Ngöôøi maø döïng neân vuõ truï, ñaõ ñaët 

Ngöôøi laøm Ñaáng thöøa höôûng muoân vaät muoân loaøi‛ - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- ‚Ngöôøi laø phaûn aùnh veû huy hoaøng, laø hình aûnh trung 

thöïc cuûa baûn theå Thieân Chuùa. Ngöôøi laø Ñaáng duøng lôøi 

quyeàn naêng cuûa mình maø duy trì vaïn vaät. Sau khi ñaõ taåy 

tröø toäi loãi, Ngöôøi leân ngöï beân höõu Ñaáng Cao Caû treân 

trôøi ‛ - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Thieân Chuùa laø nguoàn goác vaø laø cuøng ñích cuûa moïi loaøi, 

chính vì muoán ñöa muoân vaøn con caùi ñeán vinh quang, 

neân Ngöôøi ñaõ laøm moät vieäc ñích ñaùng, laø cho Ñöùc Gieâsu 

traûi qua gian khoå maø trôû thaønh vò laõnh ñaïo thaäp toaøn, 

daãn ñöa hoï tôùi nguoàn ôn cöùu ñoä‛ - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 



 

 

188                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

4- ‚Ñaáng thaùnh hoùa laø Ñöùc Gieâsu, vaø nhöõng ai ñöôïc thaùnh 

hoùa ñeàu do moät nguoàn goác. Vì theá, Ngöôøi ñaõ khoâng hoå 

theïn khi goïi hoï laø anh em, khi noùi: con nguyeän seõ loan 

truyeàn danh Chuùa, cho anh em taát caû ñöôïc hay, vaø trong 

ñaïi hoäi Daân Ngaøi, con xin daâng tieán moät baøi taùn döông‛ 

- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- ‚Lôøi Thieân Chuùa laø lôøi soáng ñoäng, höõu hieäu vaø saéc beùn 

hôn caû göôm hai löôõi: xuyeân thaáu choã phaân caùch taâm 

vôùi linh, coát vôùi tuûy, lôøi ñoù pheâ phaùn taâm tình cuõng nhö 

tö töôûng cuûa loøng ngöôøi‛ - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.      

 

(Thinhlaëng3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû)         

 Haùt: Lôøi Ngaøi laø söùc soáng cuûa con …                      

 

SAÙM HỐI                         (Môøi coäng ñoaøn quyø)    

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, haèng ngaøy Chuùa vaãn doïn 

baøn tieäc Lôøi Chuùa vaø baøn tieäc Thaùnh Theå trong moãi thaùnh leã, 

ñeå höôùng ñaãn vaø nuoâi soáng phaàn hoàn chuùng con treân böôùc 

ñöôøng tieán veà queâ trôøi. Nhöng chuùng con chöa bieát höôûng 

duøng ôn Chuùa ban, maø laïi coøn ñeå ôn ñoù troâi qua theo thaùng 

naêm. Quyø tröôùc toân nhan cöïc troïng Chuùa ñaây, chuùng con tha 

thieát xin Chuùa thöông nhìn ñeán thaân phaän yeáu  ñuoái cuûa 

chuùng con: 

1. Laïy Chuùa Gieâsu, nhôø yeâu meán, gaén boù vôùi Saùch Thaùnh 

maø Chuùa ñaõ nghieäm roõ söù vuï cuûa mình khi ñeán traàn 
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gian, laø thöïc hieän chöông trình cöùu ñoä cho nhaân theá – 

Coøn chuùng con, chuùng con chöa thaät tình yeâu meán Lôøi 

Chuùa, chöa gaén boù vôùi Lôøi Chuùa, neân ñôøi soáng ñöùc tin 

cuûa chuùng con coøn bò chao ñaûo - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2. Chuùa ñaõ ñeán traàn gian ñeå cöùu chöõa con ngöôøi ñang hö 

maát vì bò toäi loãi thoáâng trò, ñoù laø moät hoàng phuùc cho 

muoân theá heä chuùng con. Nhöng laïy Chuùa, vaãn coøn quaù ít 

ngöôøi bieát ôn Chuùa ñeå hoaùn caûi vaø tin vaøo ôn cöùu ñoä 

cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

3. Thieân Chuùa vaãn kieân nhaãn chôø ñoùn con ngöôøi ñeán gaëp 

gôõ Ngöôøi, nhaát laø nôi Bí Tích Thaùnh Theå, nhöng con 

ngöôøi laïi toû ra höõng hôø vaø khoâng tin söï hieän dieän yeâu 

thöông ñích thöïc cuûa Chuùa nôi nhieäm tích cöïc troïng naøy 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4. Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, chuùng con thöôøng hay queân caàu 

xin ôn Chuùa, khi baét ñaàu baét tay vaøo caùc coâng vieäc, vì 

chuùng con chæ nghó theo phöông caùch cuûa con ngöôøi, neân 

chuùng con vaãn coøn gaëp nhieàu trôû ngaïi trong coâng vieäc - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

5. Theá giôùi hoâm nay vaãn coøn nhieàu naïn kyø thò maøu da, 

chuûng toäc, ngoân ngöõ, daãn ñeán söï ñoái xöû baát coâng vôùi 
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nhau, gaây ra bieát bao nhieâu chia reõ vaø chieán tranh. 

Trong tình lieân ñôùi, chuùng con nhaän mình cuõng coù traùch 

nhieäm baûo veä anh chò em thoaùt khoûi voøng toäi loãi  - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

         

(Thinh laëng 3 -5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Laïy Chuùa, ñoaùi thöông nghe tieáng con…    

              

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc 

höôûng hoàng aân soáng trong Naêm Ñöùc Tin, naêm maø Giaùo Hoäi 

môøi goïi caùc con caùi mình ñaøo saâu ñöùc tin ñaõ laõnh nhaän, ñeå 

soáng vaø loan baùo Tin Möøng cuûa Chuùa cho muoân nôi. Vôùi 

loøng bieát ôn, chuùng con xin daâng nhöõng öôùc nguyeän:  

 

1. Nhö Chuùa Gieâsu luoân öu tieân söù maïng loan baùo Tin 

Möøng cho ngöôøi ngheøo, ngöôøi chòu ñau khoå, ngöôøi chòu 

aùp böùc. Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc muïc töû 

trong Hoäi Thaùnh, luoân ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng 

daãn, ñeå caùc ngaøi coù söï khoân ngoan, nghò löïc ñem Tin 

Möøng cuûa Chuùa ñeán cho muoân daân – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2. Nhö Chuùa Gieâsu chuyeân chaêm ñoïc Saùch Thaùnh ñeå tìm 

soáng thaùnh yù Chuùa Cha trong moïi söï. Xin cho moïi thaønh 

phaàn daân Chuùa cuõng khao khaùt hoïc hoûi Lôøi Chuùa, soáng 
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Lôøi Chuùa vaø ñeå Lôøi Chuùa sinh hoa keát quaû trong cuoäc 

ñôøi – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

3. Con ngöôøi vaø theá giôùi hoâm nay ñang soáng trong lo aâu vaø 

thieáu hy voïng. Xin cho aùnh saùng Tin Möøng cuûa Chuùa soi 

doïi vaøo taâm trí caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia, ñeå hoï bieát söû 

duïng quyeàn haønh ñem laïi nieàm hy voïng, söï bình an cho 

ñoàng loaïi –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4. Thaùnh Luca ñaõ caån thaän tra cöùu ñaàu ñuoâi moïi söï, ñeå 

loan Tin Möøng cuûa Chuùa cho muoân nôi. Xin cho caùc baäc 

phuï huynh vaø caùc giaùo lyù vieân cuõng bieát duøng lôøi leõ 

thích hôïp, giuùp caùc thieáu nhi yeâu meán Lôøi Chuùa vaø Bí 

Tích Thaùnh Theå – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5. Chuùng con tha thieát xin Chuùa cuûng coá ñöùc tin nôi caùc 

baïn treû ñang böôùc vaøo ñôøi vaø nôi caùc taân toøng, ñeå hoï 

theâm loøng troâng caäy vaø tin töôûng vaøo Chuùa, duø trong 

nhöõng luùc hoï gaëp khoù khaên nhaát – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

                    

KEÁT THUÙC                

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.         

                                   Ñaây nhieäm tích. 
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CHUÙA NHAÄT IV THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy –Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Cuøng thờ lạy Chúa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con thôø laïy vaø tin thaät Chuùa 

ñang ngöï trong Bí Tích Thaùnh Theå vì yeâu thöông chuùng con. 

Chuùa hieän dieän ôû ñoù ñeå taêng theâm nieàm tin cho chuùng con 

khi gaëp thöû thaùch. Chuùa vaãn coù ñoù ñeå chuùng con theâm nieàm 

tin yeâu, phoù thaùc. Tin töôûng vaøo aân suûng Chuùa vaãn luoân tuoân 

ñoå daït daøo trong cuoäc soáng löõ haønh, chuùng con xin daâng lôøi 

ca tuïng Chuùa: 
 

1- Laïy Chuùa, xin cho con ñöôïc höôûng tình thöông Chuùa, vaø 

ôn cöùu ñoä, theo lôøi höùa cuûa Ngaøi. Con seõ ñoái ñaùp vôùi 

ngöôøi laêng nhuïc, vì con tin caäy ôû lôøi Ngaøi – Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Xin ñöøng caát khoûi mieäng con lôøi chaân lyù, vì quyeát ñònh 

cuûa Ngaøi, con vaãn caäy troâng. Luaät phaùp Ngaøi, con 

nguyeän haèng tuaân giöõ, tôùi muoân thuôû muoân ñôøi  – 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

        Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Con thaûnh thôi tieán böôùc, vì huaán leänh cuûa Ngaøi, con 

maûi mieát doõi theo. Tröôùc maët vua quan, con giaõi baøy 
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thaùnh yù, loøng khoâng chuùt hoå ngöôi – Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Con vui thuù vôùi meänh leänh cuûa Ngaøi  vaø heát loøng yeâu 

meán. Meänh leänh Ngaøi, con giô tay ñoùn nhaän, thaùnh chæ 

Ngaøi, con seõ gaãm suy – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

      Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Xin Chuùa nhôù laïi lôøi phaùn cuøng toâi tôù, lôøi ban nieàm hy 

voïng cho con. Lôøi höùa cuûa Ngaøi laøm cho con ñöôïc soáng, 

ñoù laø nieàm an uûi con trong caûnh khoán cuøng– Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 (Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 4, 21- 30     

(Môøi coäng ñoaøn ngoài -Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3-5’)  

 

TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc ôû 

beân Thaùnh Theå Chuùa, ñöôïc caûm neám nhöõng vui buoàn cuûa 

Chuùa treân böôùc ñöôøng rao giaûng Tin Möøng nôi queâ höông. 

Chuùa ñaõ quaù khieâm nhöôøng khi mang thaân phaän laøm ngöôøi 
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nhö chuùng con chæ tröø toäi loãi, neân laøm sao ai coù theå nhaän ra 

Chuùa ñeå toân vinh. Taï ôn Chuùa cho hoâm nay, Chuùa ñaõ thöông 

maëc khaûi cho chuùng con bieát Chuùa laø Ñaáng cöùu ñoä muoân 

daân, duø ngöôøi ta khoâng tin, khoâng nhaän. Ñoù laø moät ôn raát lôùn 

cho ñôøi chuùng con, xin daâng Chuùa ngaøn lôøi taï ôn: 

 

1- ‚Moïi ngöôøi ñeàu taùn thaønh vaø thaùn phuïc nhöõng lôøi hay yù 

ñeïp thoát ra töø mieäng Ngöôøi‛ – Laïy Chuùa, lôøi cuûa Chuùa 

luoân coù giaù trò sieâu vieät, vöôït  qua moïi thôøi, moïi neàn vaên 

hoùa, moïi söï hieåu bieát cuûa trí khoân con ngöôøi vaø cho taát 

caû nhöõng ai ñang khao khaùt chaân lyù ñeàu gaëp ñöôïc söï 

soáng ñôøi ñôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Chuùa Gieâsu luoân coù taâm hoàn roäng môû, vì Ngöôøi ñöôïc 

sai ñeán ñeå ñem Tin Möøng cho muoân daân. Vì theá, traùi tim 

cuûa Ngöôøi khoâng bò giôùi haïn nôi laøng xoùm, gia toäc, 

nhöng luoân thao thöùc, quan taâm ñeán vieäc cöùu roãi taát caû 

moïi ngöôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Trong thaùnh leã, chuùng ta ñöôïc thaáy Ñöùc Gieâsu ñeán rao 

giaûng Tin Möøng cöùu ñoä nhö laø vò tieân tri cao troïng hôn 

moïi tieân tri; ñöôïc thaáy Chuùa theå hieän maàu nhieäm töû naïn 

vaø phuïc sinh, ñeå hoaøn thaønh söù meänh tieân tri cuûa Chuùa 

moät caùch sieâu vieät hôn taát caû moïi tieân tri - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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4- Laïy Chuùa, chuùng con nhìn nhaän bieát bao ôn laønh Chuùa 

ñaõ ñoå xuoáng treân töøng ngöôøi chuùng con, gia ñình chuùng 

con trong naêm qua, nhaát laø Chuùa ñaõ thöông ban ôn ñöùc 

tin, ñeå chuùng con ñöôïc ñeán ñaây thôø laïy Chuùa cuøng vôùi 

bao nhieâu anh chò em ñang ñöôïc ôû beân Chuùa giôø naøy - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Ñöôïc vinh döï mang teân ‚Kitoâ höõu‛ khi chòu pheùp Röûa 

toäi, chuùng con caûm thaáy mình thaät haïnh phuùc, vì coù 

Chuùa luoân ñoàng haønh vaø baûo veä chuùng con trong töøng 

giaây phuùt, nhaát laø nhöõng luùc chuùng con gaëp gian nan  - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

      

(Thinh laëng 3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì …                      

 

SAÙM HỐI                    (Môøi coäng ñoaøn quyø)        

           Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ ñeán traàn gian ñeå cöùu ñoä 

chuùng con, nhöng khoâng phaûi ai cuõng tin ñieàu ñoù. Ngöôøi daân 

laøng Nadareùt khi xöa cuõng vaäy, hoï chæ nhìn goác gaùc cuûa 

Chuùa theo kieåu cuûa theá traàn, maø khoâng hieåu nguoàn goác thaàn 

linh cuûa Chuùa phaùt xuaát töø Thieân Chuùa. Chuùng con ñaây, 

chuùng con cuõng caûm thaáy mình ñaâu khaùc chi hoï trong söï 

cöùng loøng tin, chuùng con tha thieát xin Chuùa thöù tha laàm loãi 

cho chuùng con: 

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, queâ höông Chuùa caûm thaáy khoù chòu vì 

hoï khoâng theå tin ‚Thaàn Khí Chuùa‛ laïi ngöï xuoáng treân 
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con oâng Giuse thôï moäc voâ danh vaø hoï muoán xua ñuoåi 

Chuùa. Thaùi ñoä naøy cuûa hoï cuõng ñang taùi dieãn nôi nhaân 

loaïi chuùng con, khi chuùng con khoâng ñoùn nhaän vaø soáng 

Tin Möøng cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Nieàm tin laø khôûi ñieåm cuûa nhieàu pheùp laï. Nhöng con 

ngöôøi chæ muoán coù pheùp laï maø thieáu loøng tin, khieán cho 

vieäc ban ôn cuûa Thieân Chuùa bò chính con ngöôøi ñoùng 

cöûa loøng, khoâng ñoùn nhaän - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

  

     3- Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu khi chuùng con ñeán vôùi Chuùa 

chæ ñeå xin ôn hôn laø ca khen chuùc tuïng, taï ôn Chuùa. Neân 

nhöõng khi chuùng con caàu nguyeän khoâng ñöôïc nhö yù, 

chuùng con laïi thaát voïng, ngaõ loøng - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu khi nieàm tin cuûa chuùng con bò 

boùng toái che phuû, chuùng con khoâng coøn tin Chuùa, chuùng 

con nghi ngôø loøng thöông xoùt cuûa Chuùa, nghi ngôø Giaùo 

Hoäi vaø nhöõng vò coù traùch nhieäm höôùng daãn taâm linh - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

5- Nhìn laïi moät naêm saép troâi qua, Chuùa ñaõ ban cho chuùng 

con bieát bao hoàng aân, theá maø chuùng con khoâng nhôù ñeán 
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ñeå caùm ôn. Roài cuõng coù nhöõng laàn chuùng con boû giôø 

Chaàu khi khoâng coù lyù do chính ñaùng. Chuùng con cuõng 

chöa laøm cho ngöôøi khaùc theâm loøng yeâu meán Chuùa vì 

nhöõng tính yeáu ñuoái vaãn coøn ñoïng laïi trong chuùng con - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

         

(Thinh laëng 3-5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû)          

 Haùt: Naêm thaùng daøi…   

  

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc ôû 

gaàn beân Chuùa, ñöôïc Chuùa söôûi aám xaùc hoàn vaø cuûng coá ñöùc 

tin cho chuùng con. Chuùng con tin Chuùa laø Ñaáng maïnh meõ voâ 

song, coù theå baêng qua giöõa nhöõng ngöôøi choáng ñoái maø ñi, 

nhöng cuõng ñaày nhaân töø vaø nhaãn naïi ñeå cöùu chuùng con khoûi 

cheát ñôøi ñôøi. Vôùi loøng yeâu meán caäy troâng, chuùng con xin 

daâng Chuùa nhöõng öôùc nguyeän:    

 

1- ‚Nhöõng chia reõ trong lòch söû giöõa caùc Kitoâ höõu, laø moät 

trong nhöõng toäi naëng nhaát‛ – Xin Chuùa ban ôn giaûi hoøa 

nôi nhöõng ngöôøi tin Chuùa, ñeå chuùng con cuøng nhau vaâng 

phuïc Ñöùc Thaùnh Cha laø vò ñaïi dieän Chuùa, laõnh ñaïo ñoaøn 

chieân nôi traàn gian, vaø ñeå Giaùo Hoäi ñöôïc bình an, hieäp 

nhaát – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa, xin thöông ban hoøa bình cho thôøi ñaïi chuùng 

con ñang soáng, ñeå giöõa nhöõng lo aâu vaø thaát voïng, chuùng 
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con vaãn moät loøng troâng caäy, gaén boù vôùi Chuùa, vôùi Giaùo 

Hoäi cuûa Chuùa, vì Chuùa luoân yeâu thöông chaêm soùc chuùng 

con – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

  

3- Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng ai ñang soáng trong 

caûnh chieán tranh, thuø haän, ñoùi ngheøo, ñöôïc mau thoaùt 

khoûi söï döõ, ñeå hoï soáng xöùng ñaùng vôùi nhaân vò laøm ngöôøi 

nhö thuôû ban ñaàu Chuùa taïo döïng –  Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Vôùi thôøi ñieåm cuoái naêm aâm lòch naøy, chuùng con caàu xin 

Chuùa thöù tha moïi loãi laàm chuùng con ñaõ troùt phaïm trong 

naêm qua vaø xin thöông ban moïi phuùc laønh xuoáng treân 

caùc thaønh vieân Hieäp Hoäi, treân töøng gia ñình, gia toäc 

chuùng con, ñeå chuùng con theâm loøng yeâu meán Chuùa, yeâu 

meán Giaùo Hoäi vaø theâm loøng trung thaønh vôùi lôøi ñaõ 

tuyeân höùa vôùi Chuùa – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng thaønh vieân Hieäp Hoäi 

Thaùnh Theå, nhöõng thaân nhaân, aân nhaân cuûa chuùng con ñaõ 

qua ñôøi, ñaëc bieät laø nhöõng anh chò em vöøa ñöôïc Chuùa 

goïi trong naêm qua, xin cho taát caû ñöôïc vui höôûng trong 

nöôùc Chuùa – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû)                  
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KEÁT THUÙC 

 Haùt:  Naøy con laø ñaù.         

                                  Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT  X  THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh     

 Haùt: Thôø laïy Chuùa …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con vui söôùng ñöôïc 

ñeán thôø laïy Chuùa, thay cho bao nhieâu anh chò em chuùng con 

khoâng theå ñeán vôùi Chuùa trong giaây phuùt naøy. Chuùng con tin 

Chuùa nhìn thaáy nhöõng coá gaéng, nhöõng thieän chí cuûa moãi 

ngöôøi chuùng con vaø caû nhöõng yeáu ñuoái, baát toaøn cuûa chuùng 

con nöõa. Chuùng con xin ñaët taát caû tröôùc nhan thaùnh Chuùa, xin 

Chuùa thaùnh hoùa, che chôû vaø ban tình yeâu, söï soáng cuûa Chuùa 

cho moãi ngöôøi chuùng con: 

1- Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng con, Ngaøi xöùng ñaùng 

laõnh nhaän, vinh quang danh döï vaø uy quyeàn. Vì Ngaøi ñaõ 

döïng neân muoân vaät, vaø do yù Ngaøi muoán, moïi loaøi lieàn 

coù vaø ñöôïc döïng neân - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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2- Laïy Chuùa Kitoâ, Ngaøi xöùng ñaùng laõnh nhaän cuoán Saùch 

Trôøi vaø môû aán nieâm phong. Vì Ngaøi ñaõ laáy maùu ñaøo 

chuoäc veà cho Thieân Chuùa, muoân ngöôøi thuoäc moïi chi  

toäc vaø ngoân ngöõ, thuoäc moïi nöôùc moïi daân - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ngaøi cuõng laøm cho hoï, thaønh moät vöông quoác, thaønh 

nhöõng tö teá, ñeå phuïng thôø Thieân Chuùa chuùng con, vaø hoï 

seõ laøm chuû maët ñaát naøy - Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Con Chieân ñaõ bò gieát, nay xöùng ñaùng laõnh nhaän, phuù 

quyù vaø uy quyeàn, khoân ngoan cuøng söùc maïnh, danh döï 

vôùi vinh quang, vaø muoân lôøi cung chuùc - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe…(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 7,11-17             

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con vöøa ñöôïc nghe thaùnh Luca 

thuaät laïi vieäc Chuùa cho ngöôøi con  baø goùa thaønh Na- im ñaõ 
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cheát ñöôïc soáng laïi. Ñaây laø moät söï kieän coù thaät, ñeå chöùng 

minh uy quyeàn cuûa Chuùa treân söï cheát. Chuùng con tin vaøo lôøi 

Chuùa, vì  Lôøi Chuùa chính laø lôøi ban ôn cöùu ñoä, lôøi ban söï 

soáng ñôøi ñôøi. Lôøi ñoù coù söùc bieán ñoåi taâm hoàn chuùng con. Vôùi 

taâm tình tin töôûng phoù thaùc vaø caäy troâng nôi tình yeâu cuûa 

Chuùa, chuùng con xin daâng lôøi taï ôn: 

1-  “Troâng thaáy baø, Chuùa chaïnh loøng thöông...” - Laïy Chuùa 

Gieâsu, cuoäc ñôøi moãi ngöôøi chuùng con cuõng neám traûi 

nhieàu u buoàn cay ñaéng, nhöng chuùng con luoân ñöôïc 

Chuùa gheù maét nhìn, an uûi vaø chaïnh loøng thöông xoùt - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- “Hôõi thanh nieân, Ta truyeàn cho ngöôi haõy choãi daäy” - 

Laïy Chuùa Gieâsu, lôøi Chuùa truyeàn cho ngöôøi thanh nieân 

töø coõi cheát soáng laïi trong Tin Möøng hoâm nay, laø cô hoäi 

thöùc tænh löông taâm moãi ngöôøi chuùng con ñöøng bieáng 

nhaùc phaàn hoàn, nhöng caàn baùm chaët vaøo Chuùa moãi khi 

vaáp ngaõ - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- ‚Roài Ngöôøi trao laïi cho meï noù‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, con 

ngöôøi thöôøng baát löïc tröôùc caùi cheát. Chæ coù Chuùa môùi laø 

Ñaáng ban söï soáng ñôøi ñôøi cho chuùng con - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng giöõa traàn gian, 

neân luoân bò caùm doã loâi cuoán ñeå queân raèng: cuoäc ñôøi naøy 
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chæ laø taïm bôï maø thoâi, nhöng Chuùa ñaõ thöông daãn daét 

chuùng con veà vôùi Chuùa baèng kinh nguyeän, baèng aân suûng 

cuûa caùc Bí Tích vaø baèng nhöõng hy sinh aâm thaàm cuûa bao 

nhieâu ngöôøi ñaïo ñöùc trong giaùo xöù, trong Giaùo Hoäi, ñeå 

giôø naøy chuùng con ñöôïc haïnh phuùc ôû beân Chuùa - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy trong moãi thaùnh leã, Chuùa 

ñaõ khoâng ngöøng laøm Ñaáng trung gian giöõa Chuùa Cha vaø 

loaøi ngöôøi, ñeå xin ôn tha thöù vaø cöùu ñoä nhaân loaïi chuùng 

con – Chuùng con xin taï ôn Chuùa.   

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

        

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bao la tình Chuùa… 

                          

SAÙM HỐI                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ngöï trong Bí Tích Thaùnh Theå 

ngaøy ñeâm ñeå an uûi, trôï giuùp chuùng con laø nhöõng keû löõ thöù 

treân traàn. Nhöng nhieàu luùc chuùng con laïi khoâng maøng chi tôùi 

aân suûng Chuùa ñaõ daønh saün, maø laïi chaïy theo nhöõng aûo aûnh 

phuø vaân. Giôø naøy ñöôïc quyø tröôùc toân nhan cao caû cuûa Chuùa, 

chuùng con thaät loøng aên naên thoáng hoái, xin Chuùa thöông tha 

thöù vaø giuùp chuùng con mau trôû veà vôùi Chuùa: 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, chæ vì chuùng con chöa yeâu meán Chuùa 

thaät loøng, vaø chöa nhaän ra Chuùa chính laø taâm ñieåm cho 

ñôøi soáng Kitoâ höõu cuûa chuùng con, neân chuùng con thöôøng 

caûm thaáy mình khoâ khan vaø hay bò chia trí khi ñeán caàu 
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nguyeän tröôùc Thaùnh Theå Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, löông thöïc duy nhaát Chuùa doïn cho 

chuùng con nôi Baøn Tieäc Thaùnh Theå laø chính Mình vaø 

Maùu Thaùnh Chuùa, ñeå thaùnh hieán chuùng con, cho chuùng 

con ñöôïc soáng ñôøi ñôøi vôùi Chuùa. Nhöng vì toäi loãi ñaõ laøm 

chuùng con khoâng coøn xöùng ñaùng ñoùn röôùc Chuùa vaøo 

loøng - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng muoán höôûng 

haïnh phuùc trong Nöôùc Chuùa vì ñoù laø cuøng ñích cuûa ñôøi 

chuùng con. Nhöng chuùng con laïi sôï vaùc thaùnh giaù, sôï 

phaûi ñau khoå, vì chuùng con chöa hieåu thaùnh giaù laø 

phöông tieän, maø Chuùa ñaõ choïn ñeå chieán thaéng toäi loãi vaø 

cöùu loaøi ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy soáng treân traàn, laø chuùng con 

laïi ñöôïc caûm neám bieát bao hoàng aân Chuùa ban qua loøng 

thöông xoùt cuûa Chuùa, nhöng vì ñöùc tin cuûa chuùng con 

coøn yeáu keùm, neân chuùng con ñaõ phung phí aân suûng cuûa 

Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

          

5- Laïy Chuùa Gieâsu, con ngöôøi hoâm nay khoâng nghó ñeán 

cuoäc ñôøi roài seõ coù ngaøy keát thuùc, neân ñaõ soáng buoâng thaû 
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theo baûn tính töï nhieân hoaëc coá tình soáng trong voøng toäi 

loãi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.   

          

 (Thinh laëng 3-5’ moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Con nay trôû veà…        

                     

XIN ÔN                           (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, vua tình yeâu vaø loøng 

thöông xoùt. Ñaõ bao laàn chuùng con bò ngaõ guïc döôùi aùch toäi loãi, 

nhöng Chuùa vaãn thöông cöùu giuùp chôû che vaø khoâng rôøi boû 

chuùng con. Chuùa coøn tieáp tuïc chia seû söï vinh quang vaø phuùc 

laønh cuûa Chuùa cho nhaân loaïi chuùng con, ñeå chuùng con ñöôïc 

soáng trong aân suûng cuûa Chuùa. Vôùi loøng bieát ôn vaø tin töôûng, 

chuùng con xin daâng Chuùa nhöõng öôùc nguyeän:  

1-  Chuùng con xin daâng leân Chuùa Ñöùc Thaùnh Cha 

Phanxicoâ, vaø caùc vò chuû chaên trong Giaùo Hoäi - Xin Chuùa 

tuoân ñoå caùc ôn caàn thieát xuoáng treân caùc ngaøi, ñeå giöõa 

nhöõng thaùch ñoá trong theá giôùi ngaøy nay, caùc ngaøi vaãn 

can ñaûm, baûo veä ñöùc tin cho ñoaøn chieân Chuùa –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùng con xin daâng leân Chuùa theá giôùi naøy ñang coù 

nhieàu thay ñoåi - Xin Chuùa thöông bieán ñoåi nhöõng khoù 

khaên, ñau khoå thaønh nieàm vui, vaø xin ban bình an ñích 

thöïc cuûa Chuùa cho thôøi ñaïi chuùng con ñang soáng hoâm 

nay –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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3-  Chuùng con caàu xin cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu bieát nhôù 

ñeán chung cuoäc cuûa ñôøi mình maø soáng toát ñaïo ñeïp ñôøi, 

haàu ngaøy sau cuõng ñöôïc soáng laïi höôûng phuùc ñôøi ñôøi vôùi 

Chuùa – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Chuùng con xin daâng leân Chuùa oâng baø, cha meï, con chaùu, 

gia toäc vaø nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ôn phuùc cho chuùng con 

trong cuoäc ñôøi, nhaát laø caùc vò chuû chaên trong giaùo xöù ñaõ 

höôùng daãn ñöùc tin cho chuùng con. Xin cho taát caû ñöôïc 

hoàn an xaùc maïnh vaø theâm loøng yeâu meán Chuùa – Chuùng 

con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

5-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng con xin caàu nguyeän cho 

nhöõng ai ñang bò baùch haïi vì soáng ñöùc tin Coâng giaùo. 

Xin Chuùa ban ôn trôï giuùp ñeå hoï vöõng loøng troâng caäy 

vaøo Chuùa vaø thoaùt khoûi moïi söï sôï haõi – Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø - Thinh laëng ít phuùt,  

moãi ngöôøi xin ôn rieâng; coù theå môøi chia seû  

   * Daønh giaây laùt caàu nguyeän cho caùc linh hoàn) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:    Naøy con laø Ñaù          

                                  Ñaây nhieäm tích 

 



 

 

206                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

CHUÙA NHAÄT XI THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con meán yeâu …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

   Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con thôø laïy Chuùa ñang ngöï 

thaät tröôùc maët chuùng con trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå trôû 

neân cuûa aên, cuûa uoáng thieâng lieâng nuoâi döôõng linh hoàn chuùng 

con vaø ñeå daãn ñöa chuùng con vaøo nguoàn soáng ñích thöïc. 

Trong taâm tình caûm taï tri aân, chuùng con xin hôïp vôùi muoân 

loaøi daâng lôøi tuïng ca Chuùa: 
 

1- Ñöùc Gieâsu Kitoâ, voán dó laø Thieân Chuùa, maø khoâng nghó 

phaûi nhaát quyeát duy trì ñòa vò ngang haøng vôùi Thieân 

Chuùa, nhöng ñaõ hoaøn toaøn truùt boû vinh quang, maëc laáy 

thaân noâ leä, trôû neân gioáng phaøm nhaân, soáng nhö ngöôøi 

traàn theá - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ngöôøi laïi coøn haï mình, vaâng lôøi cho ñeán noãi baèng loøng 

chòu cheát, cheát treân caây thaäp töï - Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Chính vì theá, Thieân Chuùa ñaõ sieâu toân Ngöôøi, vaø taëng 

ban Danh hieäu, troåi vöôït treân muoân ngaøn danh hieäu - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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4- Nhö vaäy, khi vöøa nghe danh thaùnh Gieâsu, caû treân trôøi 

döôùi ñaát vaø trong nôi aâm phuû, muoân vaät phaûi baùi quyø. 

Vaø ñeå toân vinh Thieân Chuùa Cha, moïi loaøi phaûi môû 

mieäng tuyeân xöng raèng: ‚Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Chuùa‛ - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe…(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 7, 36-8,3                 

(Môøi coäng ñoaøn ngoài ; Thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caûm nhaän ñöôïc raèng: tình 

Chuùa yeâu nhaân loaïi chuùng con thaät voâ bôø beán. Chuùa ñi tìm 

chuùng con giöõa bao con ngöôøi, ñeå cöùu chöõa, ban ôn vaø ñöa 

chuùng con vaøo nguoàn soáng ñích thöïc. Ñöùng tröôùc tình yeâu 

bao la naøy, chuùng con xin heát loøng daâng lôøi taï ôn Chuùa: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, nhìn laïi cuoäc ñôøi cuûa chuùng con, 

chuùng con cuõng ñaõ bao laàn coù thaùi ñoä vaø gioáng caùch suy 

nghó nhö ngöôøi bieät phaùi, nhöng Chuùa vaãn kieân nhaãn, 

nhìn ñieåm toát cuûa moãi ngöôøi ñeå thöùc tænh chuùng con vaø 

cho chuùng con coù cô hoäi aên naên saùm hoái trôû veà vôùi Chuùa 

- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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2- Ñöùc Gieâsu noùi vôùi ngöôøi phuï nöõ: ‚Toäi chò ñaõ ñöôïc tha 

roài.‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa cuõng vaãn noùi lôøi naøy vôùi 

chuùng con, khi chuùng con thaät loøng thoáng hoái aên naên, 

nhaát laø luùc chuùng con laõnh nhaän bí tích hoøa giaûi. Ñoù laø 

moät aân hueä lôùn lao cho ñôøi chuùng con, ñeå chuùng con 

ñöôïc tieáp tuïc soáng trong ñaïi gia ñình cuûa Chuùa - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, tình yeâu cuûa Chuùa daønh cho nhaân loaïi 

chuùng con, khoâng phaûi laø nhöõng caûm tính nhaát thôøi hay 

nhöõng an uûi mau qua, nhöng laø tình yeâu vöôït troäi moïi 

tình yeâu, ñeå ñem ôn cöùu ñoä vaø haïnh phuùc vónh cöûu cho 

ñôøi chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, giöõa cuoäc soáng xoâ boà vaø coi thöôøng 

luaân lyù cuûa xaõ hoäi hoâm nay, Chuùa vaãn gôûi ñeán cho 

chuùng con caùc vò muïc töû cuûa Chuùa, ñeå qua söï höôùng daãn 

cuûa caùc ngaøi, chuùng con bieát caùch laùnh xa toäi loãi vaø nhôø 

caùc ngaøi, chuùng con ñöôïc laõnh nhaän caùc bí tích cuûa 

Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa vaãn ñeán trong cuoäc ñôøi chuùng 

con qua tieáng noùi cuûa löông taâm, ñeå nhaéc nhôû chuùng con 

caàn phaûi neân hoaøn thieän moãi ngaøy nhôø ôn trôï giuùp cuûa 

Chuùa vaø cho chuùng con ñöôïc trôû thaønh nhöõng chöùng 
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nhaân loan baùo Tin Möøng cuûa Chuùa giöõa traàn gian - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

( Thinh laëng 3 – 5’  moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt : Tình yeâu Thieân Chuùa …  (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 

SAÙM HOÁI                       (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy vaø 

tin thaät Chuùa ñang ngöï trong hình baùnh nhoû beù treân baøn thôø, 

maø chuùng con ñang ñöôïc chieâm ngöôõng. Chuùa ôû cuøng moãi 

ngöôøi chuùng con trong cuoäc soáng, ñeå chia vui seû buoàn vôùi 

con ngöôøi. Chuùa ôû gaàn chuùng con hôn chuùng con ôû gaàn Chuùa. 

Chuùa ôû trong chuùng con ñeå chuùng con ñöôïc ñoåi môùi. Vôùi 

nieàm xaùc tín naøy, chuùng con xin daâng leân Chuùa taâm tình saùm 

hoái aên naên, xin Chuùa thöông xoùt chuùng con: 
 

1- Xöa Chuùa ñaõ nhaän lôøi môøi cuûa ngöôøi Phariseâu ñeán döï 

tieäc taïi nhaø oâng vaø ñaõ duøng tình thöông maø hoaùn caûi 

nhöõng taâm hoàn thieän chí. Ngaøy nay, chính Chuùa laïi doïn 

tieäc Thaùnh Theå vaø môøi con ngöôøi ñeán döï maø khoâng phaûi 

traû ñoàng naøo. Nhöng con ngöôøi laïi döûng döng, coi 

thöôøng bí tích cöïc troïng naøy - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa luoân môû roäng taám loøng töø bi 

nhaân haäu, ñeå tha thöù mọi toäi loãi cho chuùng con. Coøn 

chuùng con, chuùng con thaät xaáu hoå khi thaáy mình khoâng 

deã tha thöù cho ngöôøi khaùc, khi hoï ñuïng chaïm ñeán danh 
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döï cuûa chuùng con - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.    

   

3- Laïy Chuùa Gieâsu, theá giôùi hoâm nay ñang thieáu vaéng tình 

yeâu chaân thaät, vì hoï chöa bieát Chuùa chính laø coäi nguoàn 

cuûa tình yeâu vaø vì ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con chöa yù thöùc 

veà truyeàn giaùo, neân ñaõ khoâng noùi hoaëc giôùi thieäu cho 

ngöôøi khaùc    bieát veà Chuùa, ñeå hoï gaëp ñöôïc tình yeâu 

Chuùa aáp uû trong cuoäc ñôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

4- Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng coù boån phaän 

laøm göông saùng ñeå thoâng truyeàn ñöùc tin laïi cho con  

chaùu. Nhöng nhieàu luùc, chuùng con laïi chöa yù thöùc traùch 

nhieäm naøy vì chuùng con coøn thieáu söï caàu nguyeän, thieáu 

hy sinh, thieáu ñôøi soáng ñöùc tin trong moïi söï vieäc… neân 

ñaõ laøm côù cho con chaùu chuùng con ngaïi ñeán vôùi Chuùa vaø 

ngaïi thöïc haønh soáng ñöùc tin - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Con nay trôû veà…                   

            

XIN ÔN                        (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

           Laïy Chuùa Gieâsu, Thaùnh Theå Chuùa laø quaø taëng, laø böõa 

tieäc thaàn linh, laø söï hieän dieän cuûa moät con ngöôøi ñang soáng, 
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ñang yeâu thöông vaø laø Thieân Chuùa cuûa chuùng con. Chuùa 

khoâng nôõ ñeå chuùng con phaûi xa lìa Chuùa vì phaïm toäi, nhöng 

ñaõ cöùu chuùng con khoûi aùn töû ñôøi ñôøi nhôø vaøo caùi cheát vaø söï 

phuïc sinh cuûa Chuùa. Vôùi taâm tình bieát ôn, chuùng con xin 

chaân thaønh daâng leân Chuùa nhöõng öôùc nguyeän:  

 

1- Giaùo Hoäi laø thaân mình cuûa Ñöùc Kitoâ – Xin cho moïi thaønh 

phaàn Daân Chuùa trong Hoäi Thaùnh, ñöôïc hieäp nhaát vôùi 

Ñöùc Thaùnh Cha ... vaø caùc vò chuû chaên trong Giaùo Phaän, 

ñeå moïi ngöôøi cuøng ñöôïc höôûng ôn cöùu ñoä Chuùa ban- 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Thieân Chuùa laø Tình Yeâu – Xin cho taát caû moïi ngöôøi hoïc 

ñöôïc nôi Chuùa baøi hoïc cuûa söï yeâu thöông, khoan dung, 

tha thöù, ñeå theá giôùi naøy bôùt ñi nhöõng haän thuø, chia reõ, 

ích kyû, ngoõ haàu söï toát laønh cuûa Chuùa mau ñöôïc lan traøn 

treân khaép traùi ñaát naøy - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, xin cho chuùng con luoân nhôù ñeán tình 

yeâu maàu nhieäm cuûa Chuùa ñaõ daønh cho nhaân loaïi chuùng 

con, ñeå chuùng con boû ñi nhöõng yù nghó tieâu cöïc, laøm toån 

thöông ñeán danh döï anh chò em xung quanh chuùng con - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

       

4- Chuùng con caàu xin Chuùa theâm ñöùc tin cho chuùng con vaø 

cho con chaùu chuùng con, ñeå moãi ngaøy nhôø ôn Chuùa 
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giuùp, chuùng con bieát laøm chöùng cho söï hieän dieän cuûa 

Chuùa trong theá giôùi, trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi vaø trong 

Bí Tích Thaùnh Theå - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

5- Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng nôi 

ñang bò baùch haïi vì soáng ñaïo cuûa Chuùa. Xin Chuùa cuøng 

ñoàng haønh vaø ban ôn cho anh chò em chuùng con ñöôïc 

can ñaûm tuyeân xöng ñöùc tin vì Chuùa - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn rieâng) 

 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt :   Naøy Con laø Ñaù  

                                  Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XII THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con thôø laïy heát tình …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Thieân Chuùa laø Chuùa chuùng con, chuùng con xin thôø 

laïy vaø ca ngôïi tình yeâu nhieäm maàu cuûa Chuùa ñaõ daønh cho 
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nhaân loaïi chuùng con qua Ngöôøi Con Yeâu Daáu cuûa Chuùa, laø 

Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng ñaõ ñöôïc sai ñeán traàn gian, maëc xaùc 

phaøm nhaân loaïi, ñaõ hieán thaân chòu cheát treân thaäp giaù ñeå cöùu 

chuùng con khoûi cheát ñôøi ñôøi. Ñöùng tröôùc tình yeâu cao caû naøy 

cuûa Chuùa, chuùng con xin thôø laïy vaø daâng leân Chuùa lôøi chuùc 

tuïng toân vinh: 

 

1- Chuùc tuïng Thieân Chuùa laø Thaân Phuï Ñöùc Gieâsu Kitoâ, 

Chuùa chuùng ta. Trong Ñöùc Kitoâ, töø coõi trôøi, Ngöôøi ñaõ thi 

aân giaùng phuùc, cho ta höôûng muoân vaøn aân phuùc cuûa 

Thaùnh Thaàn. Trong Ñöùc Kitoâ, Ngöôøi ñaõ choïn ta tröôùc caû 

khi taïo thaønh vuõ truï, ñeå tröôùc thaùnh nhan Ngöôøi, ta trôû 

neân tinh tuyeàn thaùnh thieän, nhôø tình thöông cuûa Ngöôøi - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Theo yù muoán vaø loøng nhaân aùi cuûa Ngöôøi, Ngöôøi ñaõ tieàn 

ñònh cho ta laøm nghóa töû, nhôø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Ñeå ta 

haèng ngôïi khen aân suûng raïng ngôøi, aân suûng Ngöôøi ban 

taëng cho ta trong Thaùnh Töû yeâu daáu - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      

3- Trong Thaùnh Töû, nhôø maùu Thaùnh Töû ñoå ra, chuùng ta 

ñöôïc cöùu chuoäc, ñöôïc thöù tha toäi loãi, theo löôïng aân suûng 

raát phong phuù cuûa Ngöôøi. AÂn suûng naøy, Thieân Chuùa ñaõ 

roäng ban cho ta, cuøng vôùi taát caû söï khoân ngoan thoâng 

hieåu- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.      
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4- Ngöôøi cho ta ñöôïc bieát thieân yù nhieäm maàu: thieân yù naøy 

laø keá hoaïch yeâu thöông, Ngöôøi ñaõ ñònh töø tröôùc trong 

Ñöùc Kitoâ. Ñoù laø ñöa thôøi gian ñeán hoài vieân maõn, laø quy 

tuï muoân loaøi trong trôøi ñaát, döôùi quyeàn moät thuû laõnh laø 

Ñöùc Kitoâ - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng ít phuùt,moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 9,18 -24          

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa tình yeâu, giôø naøy chuùng 

con ñöôïc haïnh phuùc ôû beân Chuùa, ôû trong tình yeâu vaø söï bao 

boïc cuûa Chuùa, ñoù laø moät haïnh phuùc cho ñôøi soáng löõ haønh cuûa 

chuùng con. Neáu khoâng coù Chuùa, chuùng con bieát caäy döïa vaøo 

ai? Khoâng ñöôïc ôû gaàn Chuùa, chaéc chaén chuùng con seõ deã 

daøng sa ngaõ, deã daøng thoaùi lui tröôùc nhöõng khoù khaên cuûa 

cuoäc ñôøi. Caûm nhaän ñöôïc hoàng aân cao quyù naøy, chuùng con 

xin daâng Chuùa taâm tình caûm meán, tri aân: 

1- Laïy Thieân Chuùa laø Chuùa chuùng con, chuùng con nhìn 

nhaän raèng: moïi söï treân traàn gian naøy ñeàu nhôø bôûi quyeàn 

naêng Chuùa maø coù vaø söï soáng chuùng con ñang mang 

trong xaùc phaøm, cuõng laø do ôn ‚nhöng khoâng‛ Chuùa ban 

- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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2- Laïy Chuùa Gieâsu, trong Bí tích Thaùnh Theå, Chuùa cho 

chuùng con ñöôïc keát hôïp vôùi maàu nhieäm Töû Naïn vaø Phuïc 

sinh cuûa Chuùa baèng cuoäc soáng haèng ngaøy, ñeå chuùng con 

ñöôïc ñoåi môùi, ñöôïc soáng trong aân suûng vaø bình an trong 

gia ñình cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, trong Thaùnh Theå, Chuùa noái keát moïi 

ngöôøi chuùng con laïi, ñeå chuùng con nhaän dieän moïi ngöôøi 

ñeàu laø anh em vôùi nhau trong ñöùc tin, nhôø ñoù, ñôøi soáng 

ñaïo cuûa moãi ngöôøi chuùng con ñöôïc naâng ñôõ, cuûng coá vaø 

laøm chöùng cho Chuùa caùch toát ñeïp hôn - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ hoaøn taát söù maïng rao giaûng 

Tin Möøng ôû traàn gian vaø trao cho caùc moân ñeä tieáp tuïc 

ñem Tin Möøng cuûa Chuùa ñeán cho muoân daân. Nhôø ñöùc 

tin cuûa caùc ngaøi truyeàn laïi, chuùng con môùi ñöôïc bieát 

Chuùa vaø ñöôïc laøm con trong ñaïi gia ñình cuûa Chuùa - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

          

 (Thinh laëng ít phuùt,  moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt : Tình yeâu Chuùa cao vôøi…    

           

SAÙM HOÁI                                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con sung söôùng ñöôïc ôû beân 

Thaùnh Theå Chuùa trong giôø phuùt quyù baùu naøy, ñeå caûm nghieäm 
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tình yeâu Chuùa ñang tuoân ñoå treân cuoäc ñôøi moãi ngöôøi chuùng 

con. Chuùa laø Ñaáng quaù yeâu thöông nhaân loaïi, cho duø chuùng 

con baát xöùng vì toäi loãi. Chuùa cuõng khoâng heà xa laùnh chuùng 

con, maø coøn saün saøng tha thöù, ñöa chuùng con trôû veà höôûng 

nieàm vui trong nhaø Chuùa. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, 

chuùng con nhìn leân loøng thöông xoùt cuûa Chuùa, xin Chuùa ñoaùi 

thöông  tha thöù moïi loãi laàm chuùng con ñaõ phaïm laøm maát loøng 

Chuùa: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, trong cuoäc soáng, Chuùa cho chuùng con 

coù nhieàu cô hoäi ñeå tuyeân xöng danh Chuùa tröôùc maët 

ngöôøi ñôøi. Nhöng chuùng con laïi chöa yù thöùc ñieàu ñoù ñeå 

ñöa ngöôøi khaùc ñeán vôùi Chuùa, gaëp gôõ Chuùa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, ngaøy hoâm nay, döôøng nhö trong taâm 

thöùc ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con, ñang maát daàn yù thöùc veà 

söï hieän dieän cuûa Chuùa trong Bí Tích Thaùnh Theå moãi khi 

ñeán nhaø thôø, ñoù thaät laø moät nguy hieåm cho ñôøi soáng ñöùc 

tin cuûa moïi ngöôøi tín höõu chuùng con - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

3- Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng ñeàu bieát 

thaùnh giaù laø nguoàn ôn cöùu ñoä, nhöng ñeå vaùc thaùnh giaù 

theo chaân Chuùa thì ai ai cuõng ngaàn ngaïi, sôï phaûi hy sinh 

vaø ñoâi luùc coøn muoán thoaùi lui trong vieäc soáng ñaïo - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.      
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4- Laïy Chuùa Gieâsu, xin thaùnh hoùa moâi mieäng chuùng con, 

ñeå chuùng con bieát duøng mieäng löôõi ca tuïng Chuùa vaø noùi 

nhöõng lôøi ñem laïi bình an cho tha nhaân - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con bieát raèng: toäi loãi laøm chuùng 

con xa lìa aân suûng Chuùa, nhöng chuùng con vaãn vaáp 

phaïm vì yeáu ñuoái. Giôø ñaây, chuùng con chaïy ñeán naøi xin 

Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Naêm thaùng daøi …         

 

XIN ÔN                                (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

           Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø tình yeâu vöôït 

troäi moïi tình yeâu. Chuùa bieát roõ moãi ngöôøi chuùng con ñang 

caàn aân suûng cuûa Chuùa ñeå löôùt thaéng toäi loãi. Chuùng con xin 

troâng caäy vaøo loøng nhaân haäu cuûa Chuùa, xin Chuùa ñoaùi thöông 

nghe tieáng chuùng con khaån caàu: 

 

1- Chuùng ta hôïp lôøi caàu nguyeän cho caùc linh muïc cuûa 

Chuùa ñöôïc ôn soát saéng khi daâng leã vaø khi trao ban caùc bí 

tích, ñeå daân Chuùa caûm nghieäm ñöôïc tình thöông vaø aân 

suûng cuûa Chuùa, vaãn haèng tuoân ñoå daït daøo treân daân 

thaùnh nhôø caùc ngaøi - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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2- Trong thaùng naøy, chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa soi saùng 

cho caùc em thieáu nieân nam nöõ ñang coù yù höôùng daâng 

mình cho Chuùa trong baäc tu trì, ñöôïc mau maén quaûng 

ñaïi, ñaùp laïi tieáng goïi cuûa Chuùa, ñeå saün saøng daán  thaân 

phuïc vuï Chuùa vaø Giaùo Hoäi - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

   

3- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc em sinh vieân, hoïc 

sinh bieát chaêm chæ hoïc haønh vaø bieát choïn cho mình moät 

höôùng ñi toát, haàu ñem laïi nieàm vui cho gia ñình vaø xaõ 

hoäi - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

     

4- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc gia ñình ñang gaëp 

khoù khaên vì ngheøo tuùng, beänh taät, tuoåi giaø, yeáu söùc lao 

ñoäng, vì gia ñình chia ly, con caùi ngoã nghòch, vì bieát bao 

ñau khoå trong gia ñình, nôi coâng sôû… ñöôïc Chuùa thöông 

naâng ñôõ uûi an vaø chuùc phuùc - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

5- Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho 

nhöõng anh chò em saép tuyeân höùa trong Hieäp Hoäi Thaùnh 

Theå cuûa Doøng chuùng ta, ñöôïc chuaån bò taâm hoàn soát saéng 

vaø ñöôïc ôn trung thaønh soáng lôøi tuyeân höùa vôùi Chuùa – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëêng,  

moãi ngöôøi xin ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 
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KEÁT CHAÀU      

 Haùt :  Naøy Con Laø Ñaù  

                 Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XIII THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, hoâm nay chuùng con laïi 

ñöôïc haïnh phuùc quy tuï tröôùc nhan Chuùa, ñeå cuøng nhau thôø 

laïy, toân vinh ca ngôïi Chuùa thay cho moïi ngöôøi treân theá giôùi 

naøy. Chuùng con caûm thaáy: ñaây laø giôø phuùt quyù baùu Chuùa 

daønh cho moãi ngöôøi chuùng con, ñöôïc höôûng neám thieân ñaøng 

vôùi Chuùa ngay ôû döông theá naøy. Chuùng con xin daâng lôøi toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa: 

 

1- Chuùa thaønh tín trong moïi lôøi Chuùa phaùn, ñaày yeâu 

thöông trong moïi vieäc Ngöôøi laøm. Ai quî ngaõ, Chuùa ñeàu 

naâng daäy, keû bò ñeø neùn, Ngöôøi cho ñöùng thaúng leân –  

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa, muoân loaøi ngöôùc maét troâng leân Chuùa, vaø 

chính Ngaøi ñuùng böõa cho aên. Khi ngaøi roäng môû tay ban, 
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laø bao sinh vaät muoân vaøn thoûa thueâ –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Chuùa coâng minh trong moïi ñöôøng loái Chuùa, ñaày yeâu 

thöông trong moïi vieäc Ngöôøi laøm. Chuùa gaàn guõi taát caû 

nhöõng ai caàu khaån Chuùa, moïi keû thaønh taâm caàu khaån 

Ngöôøi –  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Keû kính sôï Ngöôøi, Ngöôøi cho toaïi nguyeän, nghe tieáng 

hoï keâu than, vaø ban ôn giaûi cöùu. Chuùa gìn giöõ moïi keû 

meán yeâu Ngöôøi, nhöng laïi dieät tröø heát boïn aùc nhaân. Moâi 

mieäng toâi, haõy daâng lôøi ca ngôïi Chuùa, chuùng sinh heát 

thaûy, naøo chuùc tuïng Thaùnh Danh, ñeán muoân thuôû muoân 

ñôøi! –  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Th/ laëng ít phuùt,moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 9, 51 -62          

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

      Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng con, chuùng con xin heát 

loøng caûm taï, vì bieát bao ôn laønh hoàn xaùc Chuùa ñaõ ban cho 
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töøng ngöôøi chuùng con, cho gia ñình chuùng con, cho gia toäc, 

cho ñaát nöôùc chuùng con. Chuùa khoâng heà coi thöôøng chuùng 

con laø tro buïi, thaáp heøn, toäi loãi, nhöng ñaõ yeâu thöông, tha thöù, 

chaêm soùc vaø naâng chuùng con leân laøm con caùi Chuùa. Vôùi aân 

hueä naøy, chuùng con xin ca ngôïi Chuùa: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, ñaõ hôn hai möôi theá kyû qua, Giaùo Hoäi 

soáng vaø toàn taïi ñöôïc laø nhôø coù Bí Tích Thaùnh Theå 

döôõng nuoâi. Ñaây laø moät aân hueä voâ cuøng lôùn lao cho ñôøi 

soáng ñöùc tin cuûa töøng ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy soáng treân ñôøi, chuùng con laïi 

nhaän ñöôïc höôûng ñaày no aân hueä cuûa Chuùa trong moãi 

thaùnh leã, trong giôø chaàu, trong lôøi caàu nguyeän, söï hy 

sinh cuûa taát caû moïi ngöôøi, ñeå chuùng con ñöôïc theâm loøng 

yeâu meán Chuùa-Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, vì yeâu thöông chuùng con, Chuùa ñaõ töø 

boû ñòa vò cao sang, nhaän laáy thaân phaän thaáp heøn, ôû cuøng 

nhaân loaïi chuùng con, caûm thoâng nhöõng noãi ñau khoå cuûa 

loaøi ngöôøi vaø ñaõ saün saøng cheát ñeå cho chuùng con ñöôïc 

soáng muoân ñôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu töø bi nhaân haäu, Chuùa khoâng nôõ keát toäi 

chuùng con khi chuùng con sa ngaõ vì yeáu ñuoái, nhöng ñaõ 

roäng môû traùi tim yeâu thöông tha thöù, ban ôn ñeå chuùng 
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con ñöôïc can ñaûm choãi daäy trôû veà vôùi Chuùa sau nhöõng 

laàn xuùc phaïm ñeán Chuùa vaø anh em - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, chæ trong Chuùa hoàn con môùi ñöôïc nghæ 

ngôi an toaøn, vì  nôi Chuùa, chuùng con môùi gaëp ñöôïc 

ñöôøng ñi, gaëp ñöôïc bình an, gaëp ñöôïc söï soáng, gaëp ñöôïc 

tình yeâu chaân thaät vaø vöõng beàn - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

          

 (Thinh laëng ít phuùt,  moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt : Bieát laáy gì …              

 

SAÙM HOÁI                                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø kính 

Mình Maùu Thaùnh Chuùa ñang ngöï tröôùc maët chuùng con ñaây. 

Chuùng con nhaän bieát raèng: Chuùa haèng xoùt thöông vaø khoâng 

bao giôø cheâ boû keû ñeán keâu caàu Danh Chuùa. Naøy chuùng con 

thaân phaän yeáu heøn, xin quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñeå ñöôïc 

Chuùa xoùt thöông, bieán ñoåi vaø giaûi thoaùt chuùng con khoûi 

nhöõng söï xaáu ñang laøm chuùng con xa rôøi Chuùa: 
 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa vaãn hieän höõu trong cuoäc ñôøi moãi 

ngöôøi chuùng con, nhöng nhieàu luùc chuùng con laïi khoâng 

heà nhôù ñeán Chuùa, khoâng nhaän ra khuoân maët cuûa Chuùa 

nôi nhöõng ngöôøi ngheøo khoù, beänh taät ñeå chuùng con quan 

taâm giuùp ñôõ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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  2- Laïy Chuùa Gieâsu, theá giôùi hoâm nay ñang muoán gaït boû 

Chuùa ra khoûi cuoäc soáng, vì löông taâm bò khoâ cöùng, maát 

nieàm tin, maát yù thöùc veà cuoäc soáng mai sau, neân chæ nghó 

ñeán söï höôûng thuï cuûa ñôøi naøy maø thoâi - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

  3- Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu gia ñình Coâng giaùo chuùng con 

soáng baát hoøa, chia reõ, con caùi khoâ khan vieäc ñaïo ñöùc… 

chæ vì chuùng con thieáu ñôøi soáng caàu nguyeän, thieáu hy 

sinh, thieáu traùch nhieäm, thieáu laéng nghe Lôøi Chuùa vaø ít 

tham döï thaùnh leã haøng ngaøy - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

4- Laïy Chuùa Gieâsu, khi chòu Pheùp Röûa, moãi ngöôøi chuùng 

con ñeàu ñöôïc Chuùa môøi goïi böôùc theo Chuùa treân con 

ñöôøng thaùnh thieän, ñeå laøm chöùng nhaân cho ñaïo Chuùa 

giöõa traàn gian. Nhöng vôùi thôøi gian, toäi loãi ñaõ khieán 

chuùng con lìa xa Chuùa vaø queân ñi söù vuï truyeàn giaùo - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ban thì giôø cho chuùng con, ñeå 

chuùng con laøm vieäc thôø phöôïng kính meán Chuùa, nhöng 

chuùng con laïi chöa bieát saép xeáp thôøi gian trong ngaøy ñeå 

daâng laïi chuùt ít thì giôø cho Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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   (Thinh laëng 3–5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Trong traùi tim …           

 

XIN ÔN                                (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Thieân Chuùa laø Chuùa chuùng con, chuùng con tin 

töôûng caäy troâng vaøo Chuùa trong moïi söï, vì  Chuùa laø choã 

chuùng con dung thaân töø ñôøi noï traûi qua ñôøi kia. Xin Chuùa haõy 

ñöa maét nhìn vaø laéng tai nghe caùc toâi tôù Chuùa ñaây ñang thieát 

tha khaån naøi: 
 

1- Thaùnh Theå laø söùc soáng cuûa Giaùo Hoäi - Chuùng ta cuøng 

caàu xin Chuùa cho caùc Kitoâ höõu luoân heát loøng toân kính, 

meán yeâu Bí Tích Thaùnh Theå vaø sieâng naêng tham döï 

Thaùnh leã, röôùc leã, ñeå ñöôïc Chuùa taêng theâm ñöùc tin, taêng 

theâm ñöùc caäy vaø aân suûng Chuùa - Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Trong nhöõng ngaøy naøy, chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban 

muoân phuùc laønh xuoáng treân nhöõng ngöôøi ñang laâm vaøo 

caûnh maøn trôøi chieáu ñaát vaø xin cho moïi ngöôøi treân theá 

giôùi quan taâm, giuùp ñôõ, ñeå hoï sôùm ñöôïc oån ñònh gia ñình 

vaø taâm lyù - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

   

3- Chuùng ta cuøng hôïp yù vôùi caùc gia ñình coù con em ñi thi 

ñaïi hoïc - Xin Chuùa cho caùc em ñöôïc traøn ñaày ôn Chuùa 

Thaùnh Thaàn, ñeå caùc em töï tin khi laøm baøi vaø thu löôïm 

ñöôïc nhieàu keát quaû toát ñeïp - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.       
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4- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc em thieáu nieân 

trong muøa heø naøy, ñöôïc ôn ñaøo saâu ñöùc tin qua vieäc hoïc 

giaùo lyù, ñeå caùc em theâm vöõng vaøng khi chuaån bò böôùc 

vaøo ñôøi - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

5- Tröôùc Thaùnh Theå Chuùa, chuùng ta cuøng nhau töôûng nhôù 

ñeán coâng ôn cuûa nhöõng baäc sinh thaønh, nhöõng baø con loái 

xoùm, nhöõng ngöôøi quen bieát chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ 

laøm ôn cho chuùng ta ñaõ veà vôùi Chuùa, ñaëc bieät laø nhöõng 

ngöôøi ñaõ qua ñôøi hoâm nay, xin cho caùc linh hoàn aáy sôùm 

ñöôïc höôûng toân nhan Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû) 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt :  Naøy Con Laø Ñaù  

                     Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XIV THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn -Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Đây lòng Chuùa aùi tuất …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 



 

 

226                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy vaø 

toân vinh Chuùa ñang ngöï tröôùc maët chuùng con ñaây. Chuùa laø 

Thieân Chuùa thaät vaø laø Thieân Chuùa haèng soáng. Ai ñeán vôùi 

Chuùa seõ khoâng bao giôø thaát voïng, ai saàu thöông trong cuoäc 

ñôøi seõ ñöôïc Chuùa ñôõ naâng. Gaëp ñöôïc Chuùa laø chuùng con gaëp 

ñöôïc maïch suoái ban ôn thieâng vaø söï soáng baát töû. Vôùi loøng 

bieát ôn, chuùng con xin daâng lôøi ca tuïng Chuùa: 
 

1- Saáp mình laïy Ba Ngoâi moät Chuùa, aùnh thieàu quang muoân 

thuôû saùng soi, phaän heøn daâng kính Chuùa Trôøi, caâu ca 

ñieäu haùt muoân lôøi ngôïi khen. Loøng tin kính ngaøy ñeâm 

chaúng ñoåi: Chuùa laø Cha tuyeät ñoái quang vinh, Ngoâi Hai 

Con Moät hieån linh, Thaùnh Thaàn do bôûi moái tình Cha 

Con – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa 

 

2- OÂi chaân lyù! OÂâi loøng aùi tuaát! Chính Ngaøi laø phöôùc thaät voâ 

bieân; Nay tin caäy meán trung kieân, mai leân gaëp Chuùa 

thoûa nieàm öôùc mong. OÂi cöùu caùnh ! oâi nguoàn sinh löïc! 

Taùc taïo neân muoân vaät muoân loaøi; thuûy chung chæ coù 

mình ngaøi, uûi an naâng ñôõ nhöõng ai tín thaønh – Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

              

3- Moïi söï ñeàu phaùt sinh bôûi Chuùa, ñöôïc Ngaøi ban no thoûa 

nieàm vui, Thaùnh Nhan toûa aùnh raïng ngôøi, aáy laø phaàn 

thöôûng cho ngöôøi caäy troâng – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.    
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4- Cuøng chaïy ñeán tình thöông Thaùnh Phuï, vaø nguyeän xin 

Thaùnh Töû, Thaùnh Thaàn, caâu kinh hoøa tieáng thôû than, 

daùm mong löôïng caû töø nhaân ñaùp lôøi –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

(Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 10, 1-12; 17-20       

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

      Laïy Thieân Chuùa laø chuû cuûa muøa gaët, Chuùa ñaõ choïn goïi 

vaø sai moãi ngöôøi chuùng con ñi laøm thôï trong caùnh ñoàng 

truyeàn giaùo cuûa Chuùa. Ñoù laø moät vinh döï, moät söï tin töôûng 

Chuùa daønh cho chuùng con, duø Chuùa bieát chuùng con vuïng veà, 

baát toaøn vaø nhieàu khieám khuyeát. Caûm nhaän ñöôïc hoàng aân 

cao quyù naøy, chuùng con xin chaân thaønh taï ôn Chuùa: 

 

1. Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con xin caûm taï Chuùa ñaõ ñeán 

traàn gian rao giaûng Tin Möøng, daïy chuùng con nhöõng 

ñieàu phaûi tin, nhöõng ñieàu phaûi giöõ, nhöõng vieäc phaûi laøm, 

ñeå chuùng con ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo trong aân suûng 

cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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2. ‚Naøy Thaày sai anh em ñi nhö chieân con ñi vaøo giöõa baày 

soùi‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, duø gaëp gian nguy khi thöïc thi söù 

meänh rao giaûng Tin Möøng Chuùa trao, chuùng con vaãn 

caûm thaáy Chuùa ôû beân chuùng con, naâng ñôõ chuùng con, 

giuùp chuùng con coù söï khoân ngoan caàn thieát ñeå tieáp tuïc 

laøm chöùng veà Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3. ‚Luùa chín ñaày ñoàng maø thôï gaët thì ít, vaäy anh em haõy 

xin chuû muøa gaët sai thôï ra gaët luùa veà‛ - Laïy Chuùa 

Gieâsu, treân caùnh ñoàng truyeàn giaùo bao la cuûa Giaùo Hoäi, 

Chuùa daïy chuùng con phaûi bieát caàu nguyeän, ñeå chính 

Chuùa hoaït ñoäng trong chuùng con, chöù khoâng phaûi chuùng 

con töï mình laøm ñöôïc moïi söï - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4. Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng chæ daønh rieâng vieäc loan 

baùo Tin Möøng cho caùc moân ñeä, nhöng ñaõ mời gọi mọi 

ngöôøi, ñaëc bieät laø caùc linh muïc, ñeå nhôø thaùnh chöùc ñaõ 

laõnh nhaän, caùc ngaøi laø hieän thaân cuûa Chuùa caùch soáng 

ñoäng khi trao ban caùc bí tích cho daân Chuùa - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.   

        

(Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt : Ñeán muoân ñôøi …   
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SAÙM HOÁI                                        (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, vì yeâu thöông chuùng con, 

Chuùa ñaõ hieán thaân chòu cheát, ñeå neân thaàn löông nuoâi döôõng 

chuùng con treân haønh trình veà queâ trôøi. Nhöng nhieàu luùc, 

chuùng con laïi khoâng nhôù ñeán ôn troïng ñaïi ñoù, neân soáng nhö 

moät ngöôøi keùm tin vaøo Chuùa. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa 

ñaây, chuùng con nhaän ra mình coùn quaù nhieàu thieáu soùt trong 

cuoäc soáng, xin Chuùa thöông xoùt vaø thaùnh hoùa chuùng con, ñeå 

chuùng con ñöôïc xöùng ñaùng laø con cuûa Chuùa: 
 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ caûm neám ñöôïc söï khoù khaên, 

thöû thaùch, choáng ñoái khi ñi loan baùo Tin Möøng, nhöng 

Chuùa khoâng bao giôø boû caàu nguyeän vaø keát hôïp vôùi Chuùa 

Cha. Coøn chuùng con, khi gaëp nhöõng khoù khaên trong 

cuoäc soáng, chuùng con laïi deã daøng tìm theo caùch traàn 

gian ñeå boû caàu nguyeän vaø xin ôn Chuùa giuùp - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñöôïc phuùc soáng trong söï 

che chôû cuûa ôn thaùnh Chuùa, ñöôïc Chuùa keâu goïi laøm 

toâng ñoà cho Chuùa trong moïi hoaøn caûnh, nhöng chuùng 

con laïi deã queân ôn Chuùa, deã thoaùi thaùc traùch nhieäm 

truyeàn giaùo cho caùc linh muïc, tu só vaø giaùo lyù vieân - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

     

3- Vieäc truyeàn giaùo phaùt xuaát töø yù ñònh cuûa Chuùa Cha, ñeå 

danh Chuùa ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán vaø toân thôø. Nhöng 
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nhieàu luùc chuùng con laïi cöù töôûng ñaây laø saùng kieán cuûa 

mình, neân thieáu söï khieâm nhöôøng khi trình baøy veà Chuùa 

cho ngöôøi khaùc - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

4- Laïy Chuùa Gieâsu, khi laõnh Bí Tích Thaùnh Taåy, moãi 

ngöôøi chuùng con ñeàu ñöôïc nhaän laõnh chöùc vuï tieân tri, ñeå 

ñi loan baùo Tin Möøng cho ngöôøi khaùc. Nhöng chuùng con 

deã bò queân soùt ñieàu naøy vaø thieáu laøm göông saùng cho 

ngöôøi khaùc - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa daïy chuùng con ñem bình an ñeán 

cho nhau, nhöng chuùng con laïi thieáu bình an trong taâm 

hoàn vì thieáu gaén boù vôùi Chuùa, neân ñaõ gaây nhieàu thieät 

haïi cho tha nhaân - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3– 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Ta laø Baùnh Haèng Soáng …                      

 

XIN ÔN                                (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø nhaø truyeàn giaùo 

ñaïi taøi vaø laø ngöôøi ñieåu khieån caùnh ñoàng truyeàn giaùo. Coøn 

chuùng con chæ laø ngöôøi thôï baát taøi ñöôïc Chuùa goïi vaøo coäng 
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taùc vôùi Chuùa. Chuùng con xin heát loøng caûm taï vaø daâng leân 

Chuùa nhöõng taâm tình nguyeän xin: 
 

1- Truyeàn giaùo laø söù meänh cuûa Giaùo Hoäi - Chuùng ta cuøng 

caàu xin Chuùa cho moïi thaønh phaàn daân Chuùa, bieát caàu 

nguyeän vaø ñem heát khaû naêng coäng taùc vaøo coâng cuoäc 

loan baùo Tin Möøng cho muoân nôi, haàu Danh Chuùa ñöôïc 

vang doäi khaép nôi hoaøn caàu - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban söùc khoûe, nieàm vui, ôn 

thaùnh vaø nghò löïc cho caùc nhaø truyeàn giaùo, ñeå nhôø söï hy 

sinh, loøng can ñaûm cuûa caùc ngaøi maø ñaïo thaùnh Chuùa 

ñöôïc ñoùn nhaän khaép nôi  - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

3- Chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho nhöõng nôi coù nhaø thôø, coù 

linh muïc, nhöng giaùo daân laïi khoâ khan, ít ñeán nhaø thôø, ít 

tham döï Thaùnh Leã, maëc duø vò chuû chaên ñaõ tha thieát 

mong moûi, keâu môøi moïi ngöôøi haõy sieâng naêng ñeán vôùi 

Nhaø Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

       

4- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi gia ñình coâng giaùo 

laø nhöõng nhaân chöùng soáng ñoäng, deã daøng ñem ñaïo Chuùa 

ñeán nhöõng nôi thieáu boùng linh muïc, tu só, ñeå moïi ngöôøi 

cuøng giuùp nhau trung thaønh giöõ ñaïo thaùnh Chuùa - Chuùng 

con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
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5- Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa thöông 

ñeán nhöõng gia ñình ñang laâm caûnh khoù ngheøo, beänh taät, 

nhöõng ngöôøi giaø yeáu öôùc ao ñeán thôø laïy Chuùa maø khoâng 

theå ñi ñöôïc, nhöõng ngöôøi tuø toäi ñaõ hoaùn caûi. Xin cho hoï 

ñöôïc Chuùa naâng ñôõ chuùc laønh - Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø, chuùng ta daønh ít phuùt caàu nguyeän cho 

caùc linh hoàn. Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn rieâng; coù theå môøi 

chia seû) 

 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt :   Naøy Con Laø Ñaù  

                 Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XV THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin -Caäy -Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con quỳ gối …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy vaø 

tin thaät Chuùa ñang ngöï trong hình baùnh tröôùc maët chuùng con 

ñaây. Chuùa ôû ñaây ñeå chuùng con ñöôïc ñeán gaàn Chuùa, chieâm 
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ngaém tình yeâu cuûa Chuùa vaãn haèng soáng ñoäng, toû hieän trong 

nôi cöïc thaùnh naøy. Xaùc tín veà nieàm tin vaøo Thaùnh Theå, 

chuùng con xin daâng Chuùa lôøi chuùc tuïng toân vinh: 

1- OÂi laïy Chuùa, môû cho con ñoâi maét, thaáy tình yeâu kyø dieäu 

Chuùa khaép nôi. Con muø loøa beân veä ñöôøng haønh khaát, 

xin chöõa con ñeå nhìn thaáy maët Ngaøi –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Cuùi laïy Ngaøi, cho tai con nghe roõ, tieáng tha nhaân caàu 

khaån löôïng haûi haø, hoï khoå ñau, hoï keâu gaøo than thôû, 

ñöøng ñeå con giaû ñieác laøm ngô –  Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

   Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

                

3- Cuùi laïy Ngaøi, xin môû roäng tay con, luoân naém laïi giöõ khö 

khö taát caû. Tröôùc cöûa nhaø coù ngöôøi ngheøo ñoùi laû, xin 

daïy con bieát chia seû vui loøng –  Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

   Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

 4- Cuùi laïy Ngaøi, cho chaân con vöõng chaõi, ñeå tieán leân daãu 

ñöôøng xaù hieåm nguy. Nguyeän theo Ngaøi, thaäp giaù ñaâu 

quaûn ngaïi, Chuùa caàm tay maø daãn böôùc con ñi –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

   Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Cuùi laïy Ngaøi, giöõ loøng con tin töôûng, maëc ai baûo Chuùa 

ñaõ cheát ñaâu coøn. Khi chieàu veà gaùnh thôøi gian tróu naëng, 
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xin döøng chaân ôû laïi vôùi con luoân –  Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 10, 25-37      

   (Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

      Laïy Thieân Chuùa laø Ñaáng taïo döïng muoân loaøi, trong ñoù 

con ngöôøi chuùng con ñöôïc vinh döï mang hình aûnh cuûa Chuùa, 

ñöôïc Chuùa naâng leân laøm con caùi khi chòu Pheùp Röûa, ñöôïc 

Chuùa cöùu chuoäc baèng chính maùu chaâu baùu Con cuûa Chuùa. Ñoù 

laø moät hoàng phuùc cho ñôøi chuùng con, chuùng con xin daâng lôøi 

caûm taï toân vinh Chuùa:   

 

1- Chuùng con xin taï ôn Chuùa thay cho theá giôùi hoâm nay 

ñang queân ôn Chuùa ñaõ taïo döïng neân vuõ truï vaø con 

ngöôøi. Chuùa coøn ban cho con ngöôøi ñöôïc ngaém nhìn bieát 

bao kyø coâng Chuùa ñaõ laøm vì yeâu thöông - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Caûm taï Chuùa ñaõ taïo döïng neân moãi ngöôøi chuùng con 

caùch laï luøng trong daï maãu thaân, cho chuùng con ñöôïc laøm 
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ngöôøi, laøm con Chuùa trong gia ñình Giaùo Hoäi, ñeå hoâm 

nay chuùng con haân hoan trình dieän mình tröôùc nhan 

thaùnh Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa, chuùng con caûm nhaän raèng: Chuùa chính laø 

nguoàn tình yeâu ñích thöïc, tình yeâu beàn vöõng, tình yeâu voâ 

vò lôïi, tình yeâu cho ñi maõi, ñeå chuùng con ñöôïc soáng vaø 

soáng doài daøo aân suûng cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Taï ôn Chuùa ñaõ cho coù nhöõng ngöôøi saün saøng quaûng ñaïi 

hy sinh cuoäc ñôøi mình, ñeå theo göông yeâu thöông phuïc 

vuï cuûa Chuùa trong caùc traïi phong, nôi caùc xoùm ngheøo, 

nôi nhöõng ngöôøi oám ñau bò boû rôi - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

  

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caûm nhaän raèng: Chuùa coøn 

giaøu tình yeâu thöông, chaêm soùc, quan taâm hôn ngöôøi 

Samari trong duï ngoân Tin Möøng hoâm nay raát nhieàu, vì 

Chuùa luoân ôû beân chuùng con vaø che chôû - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

 

(Thinh laëng ít phuùt,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt : Tình yeâu Thieân Chuùa …              
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SAÙM HOÁI                                        (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Thieân Chuùa laø Chuùa chuùng con, Chuùa luoân quan 

phoøng treân ñôøi soáng chuùng con vaø höôùng daãn chuùng con ñi 

trong ñöôøng ngay neûo chính, nhöng chính chuùng con laïi 

khoâng nghe theo söï khoân ngoan cuûa Chuùa, maø laïi thích laøm 

theo yù rieâng neân ñaõ laøm buoàn loøng Chuùa vaø anh em. Quyø 

tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con thaät loøng thoáng hoái, 

xin Chuùa thöông ñeán chuùng con:  

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy treân theá giôùi coù bieát bao 

bieán ñoäng xaûy ra do con ngöôøi tranh giaønh quyeàn löïc, 

tìm lôïi loäc caù nhaân, chæ vì hoï khoâng tin coù söï soáng mai 

sau - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

       Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, ngay taïi ñaát nöôùc chuùng con, vaãn coøn 

nhieàu hoaøn caûnh raát ñaùng thöông maø chöa ñöôïc ai quan 

taâm taâm giuùp ñôõ; nhöng beân caïnh ñoù, laïi coù nhöõng 

ngöôøi duøng tieàn baïc cuûa caûi cuûa mình vaøo ñieàu xaáu - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

        Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

3- Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì thieáu loøng meán Chuùa vaø chöa 

yeâu anh em thaät loøng, neân ñöùc tin cuûa chuùng con ñaõ khoâ 

heùo trong vieäc thôø phöôïng Chuùa vaø thieáu quan taâm ñeán 

nhu caàu cuûa anh chò em chung quanh chuùng con - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

         Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.      
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4- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con nhìn nhaän raèng: söï cheånh 

maûng trong caùch soáng ñaïo cuûa ngöôøi Coâng giaùo chuùng 

con, laø nguyeân nhaân caûn trôû ngöôøi khaùc toân giaùo khoâng 

ñeán ñöôïc vôùi Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

          Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, cuoäc ñôøi chuùng con chæ coù yù nghóa khi 

chuùng con soáng gaén boù vôùi Chuùa trong Bí Tích Thaùnh 

Theå, nhöng nhieàu luùc chuùng con laïi lo chuù taâm ñeán phaàn 

xaùc, maø queân ñi muïc ñích chính cuûa ñôøi mình, chuùng 

con xin troâng caäy vaøo Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

         Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Naêm thaùng daøi …                      

  

XIN ÔN                                (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå laø nguoàn soáng cuûa chuùng 

con, khoâng coù Chuùa, chuùng con khoâng theå laøm gì ñöôïc. Giôø 

ñaây ñöôïc ôû tröôùc thaùnh nhan Chuùa, chuùng con heát loøng tin 

töôûng vaøo Chuùa vaø caát tieáng keâu caàu: 

1- Xin cho chuùng neân moät - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa 

cho moïi thaønh phaàn daân Chuùa, bieát soáng lieân ñôùi hieäp 

thoâng vôùi nhau vaø vaâng phuïc caùc vò chuû chaên Chuùa ñaõ 

sai ñeán höôùng daãn ñoaøn chieân, ñeå taát caû cuøng laøm vinh 

danh Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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2- Chöa bao giôø nhaân loaïi doài daøo taøi saûn vaø khaû naêng nhö 

hoâm nay, nhöng moät phaàn lôùn nhaân loaïi vaãn coøn soáng 

trong ñoùi ngheøo vaø thieáu thoán - Chuùng ta cuøng caàu xin 

Chuùa ban ôn Chuùa Thaùnh Thaàn cho nhöõng nhaø laõnh ñaïo 

caùc quoác gia, ñeå hoï bieát quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi 

ngheøo khoå, beänh taät, caùc em moà coâi vaø giuùp taát caû tìm 

ñöôïc söùc soáng - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân ñang 

trong giai ñoaïn cuoái, ñöôïc lieân keát vôùi nhöõng ñau khoå 

cuûa Chuùa Kitoâ, ñeå hoï coù ñuû can ñaûm troâng caäy vaøo ôn 

Chuùa vaø ñöôïc moïi ngöôøi heát loøng yeâu thöông naâng ñôõ  - 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

       

4- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi treû yù thöùc 

soáng ñöùc haïnh ngay trong moâi tröôøng hoïc ñöôøng hay nôi 

lao ñoäng, ñeå nhôø ñoù hoï seõ tìm ñöôïc haïnh phuùc cho töông 

lai - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

5- Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc 

em thieáu nhi trong muøa heø naøy, ñöôïc sieâng naêng hoïc hoûi 

giaùo lyù, ñeå caùc em theâm yeâu meán Chuùa, bieát caùch soáng 

ñaïo vaø giöõ ñaïo thaùnh Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 239 

 

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø, chuùng ta daønh ít phuùt caàu nguyeän 

cho caùc linh hoàn. Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn rieâng; coù theå 

môøi chia seû) 

 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt :    Naøy Con Laø Ñaù  

                  Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XVI THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh  

 Haùt: Con meán yeâu …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu, hoâm nay chuùng con laïi ñöôïc quy tuï 

beân Thaùnh Theå Chuùa, thay cho bieát bao anh chò em chuùng 

con khoâng ñeán vôùi Chuùa giôø naøy ñöôïc. Chuùng con cuõng hôïp 

vôùi muoân ngöôøi ñang thôø laïy Chuùa khaép nôi treân theá giôùi, xin 

thôø laïy vaø toân vinh Chuùa. Chuùng con tin Chuùa laø Ñaáng ñaõ 

cöùu chuoäc chuùng con baèng chính Maùu Thaùnh cuûa Chuùa, 

döôõng nuoâi phaàn hoàn chuùng con baèng Mình Thaùnh Chuùa vaø 

Chuùa coøn ôû laïi vôùi chuùng con cho ñeán ngaøy taän theá. Vôùi loøng 

thaàn phuïc kính toân, chuùng con xin daâng leân Chuùa lôøi ca tuïng: 
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1- Ca tuïng Chuùa ñi, hoàn toâi hôõi! Suoát cuoäc ñôøi toâi xin haùt 

möøng Chuùa, soáng bao laâu, nguyeän ñaøn ca kính Chuùa 

Trôøi –  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ñöøng tin töôûng nôi haøng quyeàn theá, nôi ngöôøi phaøm 

chaúng cöùu noåi ai. Hoï taét hôi laø trôû veà caùt buïi, döï ñònh 

bao ñieàu ngaøy aáy tieâu tan. Phuùc thay ngöôøi ñöôïc Chuùa 

Trôøi nhaø Gia-coùp phuø hoä vaø caäy troâng Chuùa, Thieân 

Chuùa hoï thôø. Ngöôøi laø Ñaáng taïo thaønh trôøi ñaát vôùi bieån 

khôi cuøng muoân loaøi  trong ñoù –  Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ-  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

 

 3- Ngöôøi laø Ñaáng giöõ loøng trung tín maõi muoân ñôøi, xöû 

coâng minh cho ngöôøi bò aùp böùc, ban löông thöïc cho keû 

ñoùi aên. Chuùa giaûi phoùng nhöõng ai tuø toäi, Chuùa môû maét 

cho keû muø loøa, Chuùa cho keû bò dìm xuoáng ñöùng thaúng 

leân Chuùa yeâu chuoäng nhöõng ngöôøi coâng chính – Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

4- Chuùa phuø trôï nhöõng khaùch ngoaïi kieàu, ngöôøi naâng ñôõ 

coâ nhi quaû phuï, nhöng phaù vôõ möu ñoà boïn aùc nhaân. 

Chuùa naém vöõng vöông quyeàn muoân muoân thuôû, Xi-on 

hôõi, Chuùa Trôøi ngöôi hieån trò ngaøn ñôøi – Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.     
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(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 10, 38-42          

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3 -5’)  

 

 

TAÏ ÔN 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, maàu nhieäm Töû naïn vaø 

Phuïc sinh cuûa Chuùa laø ñænh cao cuûa ôn cöùu chuoäc. Chuùng con 

xin thôø laïy tình yeâu cao caû nhieäm maàu naøy cuûa Chuùa vaø xin 

daâng Chuùa taát caû nieàm tin, loøng yeâu meán, lôøi caûm taï. Chuùng 

con cuõng xin hôïp cuøng caùc thaùnh vaø bao ngöôøi thaønh taâm 

thieän chí tìm kieám chaân lyù Chuùa, daâng lôøi ca tuïng Chuùa: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, nhö coâ Maria ngoài beân chaân Chuùa, 

laéng nghe lôøi Chuùa, chuùng con cuõng ñang ñöôïc haïnh 

phuùc ôû tröôùc nhan thaùnh Chuùa ñaây, ñöôïc laéng nghe Lôøi 

Chuùa, ñöôïc chieâm ngöôõng tình yeâu nhieäm maàu cuûa 

Chuùa ñaõ hieán mình trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå laøm 

cuûa aên nuoâi döôõng linh hoàn chuùng con - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, cuoäc soáng bon chen tìm keá sinh nhai 

cuûa con ngöôøi hoâm nay, khieán chuùng con khoù laøm Maria 

yeân loøng ngoài nghe lôøi Chuùa, nhöng Chuùa ñaõ kheùo daãn 

chuùng con ñeán söï thanh thaûn hôn, khi chuùng con bieát 
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daønh giôø cho Chuùa trong vieäc caàu nguyeän, ñeå ñöôïc 

Chuùa vaùc ñôõ gaùnh naëng ñang mang - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng ñeàu coù traùch 

nhieäm trong gia ñình. Chuùa bieát chuùng con cuõng coù 

nhieàu baên khoaên, lo laéng, nhöng Chuùa cuõng ñaõ nhaéc nhôû 

chuùng con haõy tin töôûng chaïy ñeán vôùi Chuùa, troâng caäy 

vaøo ôn Chuùa, vì Chuùa haèng naâng ñôõ, boå söùc cho chuùng 

con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.                      

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ngöï trong Thaùnh Theå ñeå ôû gaàn 

chuùng con, cho chuùng con ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo. 

Ñoù laø moät aân hueä lôùn cho cuoäc löõ haønh döông theá cuûa 

chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Töø muoân thuôû…                          

 

SAÙM HỐI         (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

        Laïy Chuùa Gieâsu, lôøi Chuùa laø ñeøn roïi böôùc chaân con, 

laø aùnh saùng chæ ñöôøng cho con trong ñeâm toái. Nhöng nhieàu 

luùc chuùng con laïi thích nghe nhöõng lôøi ñöôøng maät giaû taïo cuûa 

theá gian hôn laø laéng nghe Lôøi Chuùa, neân ñaõ bao laàn chuùng 

con bò guïc ngaõ. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con 

nhìn nhaän nhöõng thieáu soùt cuûa mình vaø thöïc loøng saùm hoái aên 

naên, xin Chuùa thöông xoùt chuùng con: 
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1- Thieân Chuùa ngoû lôøi vôùi con ngöôøi qua Kinh Thaùnh, 

nhöng laïy Chuùa, khi ñoïc, chuùng con chöa yù thöùc ñöôïc ñoù 

chính laø Lôøi cuûa Chuùa, neân chuùng con coøn ñoïc trong söï 

höõng hôø, thieáu loøng yeâu meán, thieáu söï khao khaùt tìm 

kieám chaân lyù cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa vaãn saün saøng ñeán gaëp gôõ chuùng 

con trong moïi giaây phuùt. Coøn chuùng con, chuùng con laïi 

khoâng nhaän ra söï coù maët cuûa Thieân Chuùa laø ñieàu raát caàn 

thieát cho cuoäc ñôøi chuùng con - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, khi ñi laøm toâng ñoà cho Chuùa, nhieàu luùc 

chuùng con deã bò caùm doã say meâ laøm vieäc cuûa Chuùa, ñeán 

noãi chuùng con queân caû vieäc döøng laïi ñeå gaëp gôõ Chuùa, ôû 

vôùi Chuùa, nghe Chuùa daïy doã vaø ñoùn nhaän yù Chuùa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu laàn trong ñôøi, Chuùa cuõng ñaõ 

ñeán tìm gaëp chuùng con trong luùc chuùng con gaëp gian 

nguy thöû thaùch, ñeå naâng ñôõ ñöùc tin cho chuùng con, 

nhöng chuùng con laïi khoâng ñoùn tieáp Chuùa maø laïi ñi tìm 

nhöõng an uûi cuûa traàn gian  - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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5- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin: Lôøi Chuùa coù söùc cöùu roãi 

vaø thöùc tænh löông taâm chai cöùng cuûa moãi ngöôøi chuùng 

con. Chuùng con troâng caäy vaøo ôn Chuùa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå 

môøi chia seû theâm) 

 Haùt: Con vaãn troâng caäy Chuùa …  

              

XIN ÔN               ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ phuïc sinh hieän dieän vaø toû hieän 

trong Thaùnh Theå. Chuùng con tin vaøo Chuùa, chuùng con phoù 

thaùc cuoäc ñôøi trong tình yeâu Chuùa. Xin Chuùa thöông ñoùn 

nhaän vaø nghe lôøi chuùng con caàu xin: 

1- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho Ñöùc Thaùnh Cha 

Phanxicoâ vaø caùc vò chuû chaên trong Hoäi Thaùnh, luoân 

ñöôïc Lôøi Chuùa soi saùng höôùng daãn, ñeå nhôø vieäc gaén boù 

vôùi Lôøi Chuùa, caùc ngaøi coù ñuû nghò löïc thi haønh söù meänh 

loan truyeàn Lôøi Chuùa cho muoân daân –  Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc Kitoâ höõu bieát yeâu 

meán Lôøi Chuùa, sieâng naêng ñoïc Lôøi Chuùa, ñeå Lôøi Chuùa 

trôû thaønh nieàm vui, nguoàn haïnh phuùc cho gia ñình vaø xaõ 

hoäi –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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3- Giöõa nhöõng baän roän cuûa cuoäc soáng thöôøng ngaøy – Xin 

cho moãi ngöôøi chuùng ta bieát daønh thôøi giôø thinh laëng, 

nghæ ngôi beân Chuùa baèng caàu nguyeän vaø nhôù ñeán Chuùa, 

ñeå ñöôïc Chuùa taêng theâm söùc thieâng – Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc thaønh vieân Hieäp 

Hoäi Thaùnh Theå, ñöôïc quyù troïng nhöõng giaây phuùt ôû beân 

Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ñeå caûm neám tình yeâu ngoït ngaøo 

Chuùa ban vaø haêng haùi rao truyeàn tình yeâu Thaùnh Theå 

cho moïi ngöôøi –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu 

nguyeän cho caùc gia ñình ñang gaëp ñau khoå vì beänh 

hoaïn, vì tuùng ngheøo, vì thieáu haïnh phuùc, vì con caùi … xin 

Chuùa thöông naâng ñôõ, an uûi vaø cöùu giuùp hoï–  Chuùng con 

caàu xin Chuùa.  

Ñ-  Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.   

 

 (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

*Daønh giôø caàu nguyeän cho caùc linh hoàn vaø nhöõng ngöôøi 

xin caàu nguyeän trong giôø Chaàu naøy.Thinh laëng ít phuùt, 

moãi ngöôøi xin ôn rieâng; coù theå môøi chia seû ) 

                                                                                                  

KEÁT THUÙC     

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.       

                                Ñaây nhieäm tích. 
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CHUÙA NHAÄT XVII THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin–Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Thôø laïy Chuùa, giôø ñaây …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Thieân Chuùa laø Cha chuùng con, chuùng con xin thôø 

laïy vaø toân vinh chuùc tuïng Cha. Chuùng con ca ngôïi loøng nhaân 

haäu cuûa Cha, ñaõ duû thöông ñeán thaân phaän yeáu heøn cuûa nhaân 

loaïi chuùng con, neân ñaõ ban Con Moät yeâu daáu cuûa Cha laø Ñöùc 

Gieâsu Kitoâ, ñeán cöùu ñoä chuùng con. Hôïp vôùi muoân ngöôøi treân 

döông theá, chuùng con xin daâng Cha lôøi ca ngôïi toân vinh: 

 

1- Haùt leân möøng Chuùa moät baøi ca môùi, haùt leân möøng Chuùa, 

hôõi toaøn theå ñòa caàu! Haùt leân möøng Chuùa, chuùc tuïng 

Thaùnh Danh. Ngaøy qua ngaøy, haõy loan baùo ôn Ngöôøi 

cöùu ñoä, keå cho muoân daân bieát Ngöôøi thaät laø vinh hieån, 

cho moïi nöôùc hay nhöõng kyø coâng cuûa Ngöôøi – Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Chuùa thaät cao caû, xöùng muoân lôøi ca tuïng, khaû toân khaû 

uùy hôn chö thaàn, vì chö thaàn caùc nöôùc thaät laø hö aûo. Coøn 

Ñöùc Chuùa, Ngöôøi saùng taïo trôøi cao. Tröôùc thieân nhan, 

toaøn uy phong röïc rôõ, trong thaùnh ñieän, ñaày duõng löïc 

huy hoaøng –  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

  



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 247 

 

 

3- Haõy daâng Chuùa, hôõi caùc daân caùc nöôùc, daâng Chuùa 

quyeàn löïc vaø vinh quang, haõy daâng Chuùa vinh quang 

xöùng danh Ngöôøi. Haõy böng leã vaät, böôùc vaøo tieàn ñình 

Chuùa, vaø thôø laïy Chuùa uy nghieâm thaùnh thieän –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Toaøn theå ñòa caàu, haõy run sôï tröôùc Thaùnh Nhan. Haõy 

noùi vôùi chö daân: Chuùa laø Vua hieån trò, Chuùa thieát laäp ñòa 

caàu, ñòa caàu chaúng chuyeån lay, Ngöôøi xeùt xöû muoân nöôùc 

theo ñöôøng ngay thaúng –  Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe( Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 11, 1-13          

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 2-3’) 

 

TAÏ ÔN 

          Laïy Thieân Chuùa laø Cha cuûa chuùng con, Ñaáng ñang ngöï 

treân trôøi nhöng cuõng thaät gaàn guõi chuùng con. Chuùa hieän dieän 

trong taâm hoàn chuùng con, ñoåi môùi trí loøng chuùng con, cho 

chuùng con ñöôïc hieäp thoâng trong gia ñình Ba Ngoâi Thieân 

Chuùa. Ñoù laø moät ôn ‚nhöng khoâng‛ Chuùa daønh cho chuùng 

con. Caûm nhaän ñöôïc hoàng aân kyø dieäu naøy, chuùng con xin 

daâng Chuùa taâm tình cảm taï tri aân:  
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1-  Laïïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñöôïc phuùc goïi Thieân Chuùa 

laø Cha nhôø söï maëc khaûi cuûa Chuùa, ñeå chuùng con ñöôïc 

laøm con Chuùa trong gia ñình Giaùo Hoäi vaø cho chuùng con 

ñöôïc nhaän bieát moïi ngöôøi ñeàu laø anh em vôùi nhau - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø Thaày daïy chuùng con caàu 

nguyeän, vì Chuùa chính laø Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå ñaõ ñeán ôû 

giöõa loaøi ngöôøi chuùng con. Chuùa bieát roõ nhöõng nhu caàu 

caàn thieát cuûa ñôøi soáng chuùng con vaø saün saøng ban ôn 

naâng ñôõ  - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ daïy chuùng con thöa chuyeän 

vôùi Chuùa Cha baèng lôøi Kinh Laïy Cha, ñeå chuùng con coù 

theå ñeán gaàn vôùi Ñaáng voâ cuøng cao caû, uy quyeàn, thaùnh 

thieän vöôït treân moïi ngoân ngöõ maø con ngöôøi muoán dieãn 

taû - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa daïy chuùng con bieát kieân nhaãn 

trong nguyeän caàu vaø daïy chuùng con cuõng bieát khieâm toán 

ñoùn nhaän thaùnh yù Chuùa, vì Chuùa luoân ban nhöõng ôn caàn 

thieát ñeå chuùng con ñöôïc cöùu ñoä, duø maét phaøm chuùng con 

chaúng thaáy - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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(Thinh laëng 3–5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì… 

 

SAÙM HỐI        ( Môøi coäng ñoaøn quyø)  

       Laïy Thieân Chuùa laø Ñaáng yeâu thöông con ngöôøi voâ 

haïn, Chuùa cho chuùng con nhieàu ôn hôn chuùng con daùm nghó 

ñeán. Chuùa coøn ban cho chuùng con nhöõng ñieàu coù ích cho linh 

hoàn chuùng con, nhöng vì toäi loãi laøm taâm trí chuùng con ra lu 

môø, neân chuùng con khoâng coøn nhaän ra ñieàu toát laønh Chuùa ñaõ 

ban. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con nhìn nhaän 

mình coøn quaù nhieàu thieáu soùt, xin Chuùa thöù tha, chuùng con 

thaät loøng aên naên saùm hoái: 

 

1-  Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì thieáu caàu nguyeän, thieáu loøng 

yeâu meán Chuùa maø nhaân loaïi chuùng con maát bình an 

trong taâm hoàn vaø theå xaùc, neân theá giôùi naøy vaãn coøn 

nhieàu ñau khoå - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa luoân chôø ñôïi vaø ban haïnh phuùc 

ñích thaät cho con ngöôøi trong Bí Tích Thaùnh Theå, nhöng 

con ngöôøi laïi khoâng ñeán laõnh nhaän, maø ñi tìm nhöõng 

haïnh phuùc giaû taïo do theá gian, xaùc thòt vaø ma quyû baøy ra 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, khi phaïm toäi, chuùng con ñaõ laøm lu môø 

hình aûnh toát laønh, thaùnh thieän cuûa Chuùa trong taâm hoàn 

chuùng con vaø laøm cho chuùng con rôøi xa tình yeâu chaân 
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thaät cuûa Chuùa -  Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, ngoaøi löông thöïc nuoâi soáng phaàn xaùc, 

con ngöôøi ngaøy hoâm nay coøn thieáu ñoùn nhaän Lôøi Chuùa, 

ñoùn nhaän Thaùnh Theå cuûa Chuùa, chæ vì hoï khoâng tin coù 

cuoäc soáng ñôøi sau - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

 5-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa daïy chuùng con haõy tha thöù loãi 

laàm cho ngöôøi khaùc nhö Chuùa ñaõ tha thöù cho chuùng con, 

nhöng laïy Chuùa, chuùng con vaãn chöa thaät loøng soáng söï 

tha thöù nhö lôøi kinh chuùng con ñoïc haèng ngaøy vôùi Chuùa 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Th/ laëng 3-5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Con vaãn troâng caäy Chuùa …      

                                                         

XIN ÔN                (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Thieân Chuùa laø Ñaáng Toát laønh vöôït xa moïi loøng 

toát cuûa con ngöôøi. Chuùa bieát chuùng con ñang troâng chôø ôn 

Chuùa, bôûi vì khoâng coù Chuùa, chuùng con chaúng laøm gì ñöôïc. 

ÔÛ tröôùc nhan thaùnh Chuùa ñaây, chuùng con naøi xin Chuùa 

thöông ñeán nhöõng lôøi khaån caàu cuûa chuùng con: 

1- ‚Nguyeän Danh Cha caû saùng‛ – Chuùng ta cuøng caàu xin 

Chuùa ban cho caùc linh muïc cuûa Chuùa luoân soáng thaùnh 
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thieän vaø nhieät taâm thi haønh chöùc vuï muïc töû Chuùa ñaõ 

trao, ñeå qua caùc ngaøi, ñoaøn chieân Chuùa ñöôïc theâm loøng 

soát saéng khi laõnh nhaän caùc bí tích  –  Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- ‚Xin Cha cho chuùng con ngaøy naøo coù löông thöïc ngaøy 

aáy‛ – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moïi ngöôøi coù söùc 

khoûe, coù coâng aên vieäc laøm vaø bieát quan taâm chia seû cho 

nhöõng ai ñang ngheøo ñoùi, beänh taät, ngöôøi giaø nua saàu 

khoå –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- ‚Xin tha toäi cho chuùng con, vì chính chuùng con cuõng tha 

cho moïi ngöôøi maéc nôï chuùng con‛ – Chuùng ta cuøng caàu 

xin Chuùa ban ôn giuùp söùc, ñeå moãi ngöôøi chuùng ta can 

ñaûm thi haønh giôùi luaät yeâu thöông cuûa Chuùa caùch tích 

cöïc –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

        

4- ‚Xin chôù ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã‛ - Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa cöùu giuùp moãi ngöôøi chuùng ta trong 

caùc côn caùm doã, ñeå ñöøng bao giôø chuùng ta bò rôi vaøo 

caïm baãy cuûa söï toäi, laøm maát loøng Chuùa vaø xa caùch moïi 

ngöôøi –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Trong giaây phuùt linh thieâng naøy, chuùng con caàu nguyeän 

cho nhöõng nôi ñang ñau khoå vì bò chieán tranh, haän thuø, 
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khuûng boá. Xin Chuùa haõy ñaåy luøi nhöõng ñieàu aùc xa anh 

chò em chuùng con, ñeå taát caû chuùng con ñöôïc soáng trong 

an bình cuûa Chuùa  –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.         

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø - Thinh laëng ít phuùt, caàu nguyeän cho 

caùc linh hoàn vaø xin ôn rieâng) 

KEÁT THUÙC     

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.       

                                  Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XVIII THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy–Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Thieân Chuùa laø Cha chuùng con, hoâm nay chuùng con 

sung söôùng ñöôïc quy tuï veà Nhaø Cha, thôø laïy vaø chieâm 

ngöôõng tình yeâu nhieäm maàu cuûa Thieân Chuùa ñaõ daønh cho 

nhaân loaïi chuùng con. Chuùng con taï ôn Cha ñaõ ban Ñöùc Gieâsu 

Kitoâ cho traàn gian, ñeå Ngöôøi cöùu chuùng con khoûi cheát ñôøi 

ñôøi. Cha cuõng ñaõ ban Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán canh taân boä maët 

traùi ñaát naøy, ñeå caùc thuï taïo cuûa Cha toân vinh Cha baây giôø vaø 
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maõi maõi. Vôùi loøng thaønh bieát ôn, chuùng con xin daâng leân Ba 

Ngoâi Thieân Chuùa lôøi chuùc tuïng toân vinh:  

1- Haïnh phuùc thay quoác gia ñöôïc Chuùa laøm Chuùa Teå, haïnh 

phuùc thay daân naøo Ngöôøi choïn laøm gia nghieäp. Töø trôøi 

cao Chuùa nhìn xuoáng, Chuùa thaáy heát moïi ngöôøi, töø thieân 

cung Chuùa ngöï, Chuùa doõi theo ngöôøi theá – Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

                Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Loøng moãi ngöôøi chính Chuùa döïng neân, vieäc hoï laøm, 

Chuùa thoâng suoát caû. Vua thaéng traän ñaâu phaûi bôûi huøng 

binh, traùng só thoaùt nguy ñaâu nhôø duõng löïc. Haõo huyeàn 

thay, mong thaéng nhôø chieán maõ, noù maïnh ñeán ñaâu cuõng 

khoâng cöùu noåi ngöôøi –  Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

                

3- Chuùa ñeå maét troâng nom nhöõng ngöôøi kính sôï Chuùa, keû 

troâng caäy vaøo loøng Chuùa yeâu thöông, haàu cöùu hoï khoûi 

tay thaàn cheát vaø nuoâi soáng hoï trong buoåi cô haøn – 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

4- Taâm hoàn chuùng toâi ñôïi troâng Chuùa, bôûi Ngöôøi luoân che 

chôû phuø trì. Vaâng coù Ngöôøi, chuùng toâi möøng rôõ, vì haèng 

tin töôûng ôû Thaùnh Danh. Xin ñoå tình thöông xuoáng 

chuùng con, laïy Chuùa, nhö chuùng con haèng troâng caäy nôi 

Ngaøi  –  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

 Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.     



 

 

254                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 12,13 -21     

( Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñeán traàn gian ñeå höôùng taâm hoàn 

con ngöôøi veà vôùi Thieân Chuùa vaø cho hoï nhaän ra: Chuùa môùi laø 

phaàn gia nghieäp ñích thöïc, coøn moïi cuûa caûi traàn gian chæ laø 

nhöõng phöông tieän, ñeå chuùng con toàn taïi treân ñôøi, chöù noù 

khoâng phaûi laø cöùu caùnh ñôøi chuùng con. Caûm nhaän ñöôïc nieàm 

vui Chuùa laø gia nghieäp cuûa moãi ngöôøi, chuùng con xin daâng 

lôøi ca ngôïi Chuùa:  

1. Laïy Chuùa, Chuùa laø phaàn gia nghieäp con ñöôïc höôûng, laø 

cheùn phuùc loäc daønh cho con; soá maïng con, chính tay 

Ngaøi naém giöõ. Phaàn tuyeät haûo may maén ñaõ veà con, 

vaâng, gia nghieäp aáy laøm con thoûa maõn - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2. Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ chæ cho chuùng con bieát ñöøng 

quaù baùm víu cuûa caûi traàn gian, maø haõy lo tích tröõ nhöõng 

kho taøng khoâng theå hao huït treân trôøi, nôi keû troäm khoâng 

beùn maûng, nôi moái moït khoâng theå ñuïc phaù - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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3. Chuùng con xin taï ôn Chuùa ñaõ cho theá giôùi naøy vaãn coøn 

nhieàu nhöõng người có taám loøng toát, bieát saün saøng quaûng 

ñaïi cho ñi ñeå ngöôøi khaùc ñöôïc aám no, haïnh phuùc - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4. Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa daïy chuùng con hieåu ñôøi soáng con 

ngöôøi khoâng chæ döøng laïi ôû choã thoûa maõn vaät chaát nôi 

döông theá, nhöng coøn caàn chuù troïng ñeán phaàn linh hoàn 

ñeå mai sau ñöôïc soáng ñôøi ñôøi vôùi Chuùa - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5. Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng ñaùnh giaù con ngöôøi theo 

tieâu chuaån giaøu ngheøo cuûa traàn gian, nhöng ñaõ ñaët 

chuùng con vaøo choã yù thöùc, ñeå chuùng con ñöøng rôi vaøo 

moïi thöù tham lam cuûa traàn gian - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3–5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Hoàng aân Chuùa bao la…                          

 

SAÙM HỐI                                       (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con nhìn nhaän raèng: 

moïi cuûa caûi traàn gian ñeàu thuoäc quyeàn Thieân Chuùa, Ñaáng 

sieâu vieät ngaøn truøng. Coøn con ngöôøi chuùng con chæ laø tro buïi, 

ñöôïc Chuùa döïng neân ñeå thoâng phaàn haïnh phuùc vónh cöûu vôùi 

Chuùa. Chuùa ban taëng cho traàn gian taát caû, nhöng nhaân loaïi 



 

 

256                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

chuùng con laïi khoâng duøng noù ñeå laøm vinh danh Chuùa, maø chæ 

nghó caùch coù lôïi cho chính mình. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa 

ñaây, chuùng con thaät loøng aên naên thoáng hoái, xin Chuùa thöông 

xoùt thöù tha moïi toäi loãi cho chuùng con: 

1- Thieân Chuùa ñaõ ban thuù vaät, thöïc vaät vaø nhöõng vaät voâ tri 

treân traùi ñaát naøy, nhaèm phuïc vuï lôïi ích chung cuûa con 

ngöôøi, nhöng laïy Chuùa, con ngöôøi laïi khoâng toân troïng söï 

toaøn veïn cuûa taïo vaät, maø laïi laøm aûnh höôûng xaáu ñeán caû 

theá heä töông lai  - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì tham lam ích kyû, soáng thieáu söï 

coâng baèng, neân nhaân loaïi chuùng con ñaõ thuø gheùt, choáng 

ñoái nhau vaø laøm cho caû theá giôùi cuøng ñau khoå  - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Khi lao ñoäng, con ngöôøi bieåu döông caùc aân hueä cuûa 

Ñaáng Saùng Taïo vaø nhöõng taøi naêng Chuùa ban. Nhöng laïy 

Chuùa, nhaân loaïi chuùng con vaãn coøn nhöõng ngöôøi gaët haùi 

nhöõng thaønh quaû lao ñoäng cuûa ngöôøi khaùc caùch baát coâng  

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Thieân Chuùa ban leà luaät vaø aân suûng ñeå giuùp con ngöôøi 

thoaùt khoûi tính tham lam vaø ganh tò, nhöng laïy Chuùa, toäi 

loãi ñaõ len loûi vaøo löông taâm chuùng con, khieán chuùng con 
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khoâng coøn öôùc muoán laøm nhöõng ñieàu thieän haûo - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

           

5- Trong Thaùnh Theå, Thieân Chuùa ñaõ trôû neân ngheøo khoù vì 

Ngöôøi ñaõ trao ban chính Thaân Mình Ngöôøi, ñeå con 

ngöôøi ñöôïc no neâ, giaøu coù veà maët thieâng lieâng vaø aân 

suûng. Nhöng tieác thay, cuõng chæ coù ít ngöôøi yù thöùc ñieàu 

naøy ñeå ñeán laõnh nhaän - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Th/laëng 3–5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Con nay trôû veà…                ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

                

XIN ÔN 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, coøn haïnh phuùc naøo hôn 

khi chuùng con ñöôïc sum hoïp trong Nhaø Chuùa. Chuùa ñang heù 

môû thieân ñaøng cho ngöôøi döông theá chuùng con taän höôûng gia 

nghieäp cuûa Chuùa laø gaëp gôõ chính Chuùa. Chuùng con vui möøng 

taï ôn vaø daâng leân Chuùa nhöõng öôùc nguyeän chaân thaønh: 

1-  Giaùo Hoäi luoân ñöùng veà phía ngöôøi ngheøo ñeå beânh vöïc 

vaø naâng ñôõ hoï -Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc vò 

muïc töû trong Hoäi Thaùnh bieát soáng khieâm toán, giaûn dò, 

bieát chaêm lo cho ñoaøn chieân, ñeå ñoaøn chieân ñöôïc cuûng 

coá ñöùc tin, ñöùc caäy vaø theâm loøng yeâu meán Chuùa –  

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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2- Söï lieân ñôùi vaø soáng coâng baèng trong xaõ hoäi laø luaät cuûa 

Thieân Chuùa - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc nhaø 

laäp phaùp, bieát xaây döïng luaät treân söï toân troïng quyeàn lôïi 

vaø phaåm giaù con ngöôøi  vaø theo neàn taûng ñaïo ñöùc Kitoâ 

giaùo, ñeå xaõ hoäi ñöôïc an vui vaø moïi ngöôøi ñöôïc haïnh 

phuùc –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Qua lao ñoäng, con ngöôøi ñöôïc tham gia vaøo chöông 

trình saùng taïo cuûa Thieân Chuùa - Chuùng ta cuøng caàu xin 

Chuùa ban cho moïi ngöôøi coù nhieàu söùc khoûe vaø coù coâng 

aên vieäc laøm hôïp vôùi nhaân phaåm. Nhôø ñoù, hoï nuoâi soáng 

ñöôïc baûn thaân vaø gia ñình, haàu theá giôùi naøy ñöôïc an 

bình haïnh phuùc –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu yù 

thöùc veà vieäc baûo veä moâi tröôøng soáng, ñeå moïi ngöôøi  

cuøng ñöôïc höôûng khoâng khí trong laønh Chuùa ban. Vaø xin 

cho chuùng con ñöøng bao giôø phung phí thì giôø cuûa Chuùa 

vaøo nhöõng dòp toäi  – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ-  Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

                                             

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caàu xin Chuùa thöông ñeán 

nhöõng linh hoàn ñaõ qua ñôøi trong thaùng naøy vaø nhöõng 

linh hoàn oâng baø cha meï, toå tieân, nhöõng vò thaân nhaân, aân 

nhaân cuûa chuùng con ñaõ veà vôùi Chuùa, xin cho taát caû ñöôïc 

an nghæ trong Nöôùc Chuùa – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.                     
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(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; Coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:     Naøy con laø Ñaù    

                                   Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XIX THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy–Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy vaø 

ngôïi khen Chuùa laø Ñaáng ñaõ cöùu chuoäc chuùng con. Chuùa ñaõ 

veà trôøi nhöng vaãn coøn ôû laïi vôùi chuùng con trong Bí Tích 

Thaùnh Theå döôùi hình baùnh röôïu, ñeå cuûng coá ñöùc tin vaø nuoâi 

döôõng phaàn hoàn chuùng con cho ñeán ngaøy taän theá. Vôùi hoàng 

aân troïng ñaïi naøy, chuùng con xin hôïp cuøng toaøn theå muoân 

ngöôøi döôùi theá daâng lôøi chuùc tuïng Thieân Chuùa:  

 1- Chuùc tuïng Chuùa ñi hoàn toâi hôõi, toaøn thaân toâi, haõy chuùc 

tuïng Thaùnh danh! Chuùc tuïng Chuùa ñi, hoàn toâi hôõi, chôù 

khaù queân moïi aân hueä cuûa Ngöôøi – Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

          Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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2- Chuùa tha cho ngöôi muoân ngaøn toäi loãi, thöông chöõa laønh 

caùc beänh taät ngöôi. Cöùu ngöôi khoûi choân vuøi ñaùy huyeät, 

bao boïc ngöôi baèng aân nghóa vôùi löôïng haûi haø, ban cho 

ñôøi ngöôi chöùa chan haïnh phuùc, khieán tuoåi xuaân ngöôi 

maïnh meõ töïa chim baèng – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

          Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Chuùa phaân xöû coâng minh, beânh quyeàn lôïi nhöõng ai bò aùp 

böùc, maëc khaûi cho Moâi seâ bieát ñöôøng loái cuûa Ngöôøi, cho 

con caùi nhaø Israel thaáy nhöõng kyø coâng Ngöôøi thöïc hieän  

– Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 4- Chuùa laø Ñaáng töø bi nhaân haäu, Ngöôøi chaäm giaän vaø giaøu 

tình thöông, chaúng traùch cöù luoân luoân, khoâng oaùn hôøn 

maõi maõi. Ngöôøi khoâng cöù toäi ta maø xeùt xöû, khoâng traû 

baùo ta xöùng vôùi loãi laàm – Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa.  

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 5- Nhö trôøi xanh troåi cao hôn maët ñaát, tình Chuùa thöông 

nhöõng keû thôø Ngöôøi cuõng troåi cao. Nhö ñoâng ñoaøi caùch 

xa nhau ngaøn daëm, toäi ta ñaõ phaïm, Chuùa cuõng neùm thaät 

xa ta – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

 

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
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NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe( Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 12, 32 - 48     

( Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng- (Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå suoái nguoàn tình yeâu, chuùng 

con thaät haïnh phuùc bieát bao khi ñöôïc ôû trong cung ñieän Nhaø 

Chuùa, ñöôïc Chuùa gheù maét ñoaùi troâng, ñöôïc Chuùa yeâu thöông 

naâng ñôõ phuø trì. ÔÛ beân Chuùa, chuùng con caûm thaáy yeân taâm 

khoâng sôï hieåm nguy, vì coù Chuùa luoân che chôû giöõ gìn. Caûm 

nhaän ñöôïc tình yeâu nhieäm maàu naøy, chuùng con xin hôïp vôùi 

toaøn theå taïo vaät daâng Chuùa lôøi ngôïi khen: 

 

1. ‚Hôõi ñoaøn chieân nhoû beù, anh em ñöøng sôï, vì Cha cuûa 

anh em ñaõ vui loøng ban vöông quoác cho anh em‛ - Laïy 

Chuùa Gieâsu, lôøi Chuùa höùa hoâm nay, laø haønh trang cho 

moãi ngöôøi chuùng con theâm vöõng tin vaøo aân suûng cuûa 

Chuùa, seõ vöôït thaéng moïi möu thaâm chöôùc ñoäc cuûa aùc 

thaàn, haàu chuùng con xöùng ñaùng ñöôïc vaøo höôûng gia 

nghieäp cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2. ‚Anh em haõy thaét löng cho goïn, thaép ñeøn cho saün. Haõy 

laøm nhö ngöôøi ñôïi chuû ñi aên cöôùi veà, ñeå khi chuû vöøa veà 

tôùi vaø goõ cöûa, laø môû ngay‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa 

môøi goïi chuùng con soáng ñöùc tin, ñöùc caäy, ñöùc meán trong 

moïi hoaøn caûnh, vì ñoù laø chìa khoùa ñeå chuùng con ñöôïc 
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böôùc vaøo Nhaø Chuùa mai sau - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3. ‚Anh em cuõng vaäy, phaûi saün saøng luoân, vì vaøo chính giôø 

phuùt anh em khoâng ngôø, thì Con Ngöôøi se õ ñeán‛ - Laïy 

Chuùa Gieâsu, chuùng con tin raèng cuoäc soáng con ngöôøi coù 

giôùi haïn, chuùng con xin troâng caäy vaøo ôn Chuùa giuùp, ñeå 

chuùng con ñöôïc höôûng haïnh phuùc ñôøi ñôøi vôùi Chuùa  - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa trao cho moãi ngöôøi chuùng con 

moät traùch nhieäm phuïc vuï khaùc nhau, ñeå chuùng con coù 

theå giuùp nhau neân hoaøn thieän theo maãu göông yeâu 

thöông cuûa Chuùa. Ñoù laø moät aân hueä, moät nieàm vui cho 

ñôøi chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

         

(Thinh laëng 3–5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia se û) 

 Haùt: Töø muoân thuôû…                          

 

SAÙM HỐI                                       (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang ñöôïc quyø tröôùc Thaùnh 

Theå Chuùa ñaây. Chuùng con tin Chuùa luoân laø vò Thaày höôùng 

daãn chuùng con ñeán vôùi nguoàn söï soáng chaân thaät, vöõng beàn, 

duø chuùng con coù ngaøn laàn toäi loãi, Chuùa cuõng khoâng boû rôi 

chuùng con. Chuùa coøn laø haïnh phuùc nhaát cho cuoäc ñôøi chuùng 
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con, vì ai ñeán vôùi Chuùa seõ khoâng bao giôø thaát voïng, ai tin 

vaøo Chuùa thì ñöôïc höôûng söï soáng muoân ñôøi. Vôùi loøng troâng 

caäy, chuùng con tha thieát caàu xin Chuùa haõy hoaùn caûi chuùng 

con:  

1- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy soáng treân traàn gian, laø chuùng 

con coù theâm cô hoäi laøm laïi nhöõng gì, mình coøn thieáu soùt 

ñoái vôùi Chuùa vaø vôùi ngöôøi khaùc, nhöng chuùng con chöa 

bieát taän duïng nhöõng giaây phuùt quyù baùu naøy, ñeå lo phaàn 

roãi cho mình vaø giuùp cho caû ngöôøi khaùc nöõa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, leà luaät cuûa Chuùa vaø Giaùo Hoäi, laø 

chieác caàu coù tay vòn ñöa chuùng con qua soâng bình an. 

Nhöng laïy Chuùa, chuùng con laïi coi thöôøng nhöõng luaät 

luaân lyù naøy, ñeå soáng theo yù rieâng, ñoâi khi coøn muoán ñi 

ngöôïc vôùi ñöùc tin Coâng Giaùo - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3-  ‚Ai ñaõ ñöôïc cho nhieàu, thì seõ bò ñoøi nhieàu, coøn ai ñöôïc 

giao phoù nhieàu, thì seõ bò ñoøi hoûi nhieàu hôn‛ - Laïy Chuùa 

Gieâsu, chuùng con laø nhöõng ngöôøi ñang ñöôïc Chuùa giao 

traùch nhieäm chaêm lo cho gia ñình, nhöng nhieàu luùc 

chuùng con caûm thaáy ñuoái söùc, neân deã noùng naûy vaø laøm 

cho gia ñình maát bình an - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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4-  Laïy Chuùa Gieâsu, theá giôùi chuùng con ñang soáng coù quaù 

nhieàu baát oån, vì con ngöôøi hoâm nay chæ lo nghó ñeán tieàn 

baïc, cuûa caûi, danh voïng, söï höôûng thuï vaät chaát maø queân 

ñôøi soáng tinh thaàn, neân ñaõ keùo theo bieát bao nhieâu tai 

hoïa cho xaõ hoäi vaø con ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.    

        

5- Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy Chuùa vaãn ngöï nôi nhaø chaàu 

beù nhoû cuûa caùc giaùo ñöôøng, nhöng nhaân loaïi chuùng con 

vaãn thôø ô, khoâng ñeå yù ñeán vieáng thaêm vaø thôø laïy Chuùa - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
 

(Tl 3–5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Chuùa nhaân töø…                     

 

XIN ÔN              ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa daïy chuùng con haõy tænh thöùc 

vaø saün saøng, vì vaøo ngaøy giôø chuùng con khoâng ngôø, Chuùa seõ 

ñeán vieáng thaêm. Giôø ñaây, ôû tröôùc Thaùnh nhan, chuùng con 

khieâm toán ñaët nieàm tin vaøo tình yeâu thöông chaêm soùc cuûa 

Chuùa, ñaõ toû baøy cho chuùng con vì phaàn roãi cuûa caû nhaân loaïi. 

Xin Chuùa haõy laéng nghe nhöõng öôùc voïng cuûa caùc toâi tôù Chuùa 

ñaây: 

1- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc linh muïc, tu só 

trong Giaùo Hoäi, bieát soáng thanh thoaùt trong vieäc duøng 

cuûa caûi traàn theá, ñeå neân gioáng Chuùa Kitoâ khoù ngheøo vaø 

ñeå goùp phaàn vaøo vieäc baùc aùi giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo 
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khoå, beänh taät, nhöõng ngöôøi bò xaõ hoäi boû rôi –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc nhaø laõnh ñaïo quoác 

gia treân theá giôùi, bieát ñieàu phoái cuûa caûi xaõ hoäi laøm ra, 

ñeå moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc höôûng chung ích lôïi vaø nhôø ñoù, 

hoï coù theå naâng ñôõ nhöõng ai ñang baàn cuøng ñoùi khoå – 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- ‚Tröôùc heát haõy tìm kieám Nöôùc Thieân Chuùa vaø ñöùc coâng 

chính cuûa Ngöôøi, coøn taát caû nhöõng thöù kia, Ngöôøi seõ 

theâm cho‛ - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi 

Kitoâ höõu, luoân tin töôûng vaøo söï quan phoøng cuûa Thieân 

Chuùa, ñeå yù thöùc lo cho phaàn roãi cuûa mình vaø anh chò em, 

hôn laø chæ lo nghó ñeán vaät chaát –  Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Haèng ngaøy trong cuoäc soáng, con ngöôøi ít nghe noùi veà 

ñôøi soáng taâm linh cuõng nhö veà Thieân Chuùa, ñoù cuõng laø 

lyù do ñeå moïi ngöôøi khoâng quan taâm ñeán cuoäc soáng ñôøi 

sau – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa thöông ñoåi môùi taát 

caû, ñeå moïi ngöôøi cuøng ñöôïc höôûng ôn cöùu ñoä Chuùa ban 

– Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ-  Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

                                             

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu 

nguyeän cho caùc linh hoàn ñaõ qua ñôøi trong thaùng vaø thaân 
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baèng quyeán thuoäc, nhöõng vò aân nhaân cuûa chuùng con ñaõ 

qua ñôøi, xin cho taát caû ñöôïc vui höôûng thieân ñaøng vôùi 

Chuùa – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

                  

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; Coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:     Naøy con laø Ñaù    

                                  Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XX THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con thôø laïy heát tình…      (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy vaø 

tin thaät Chuùa ñang ngöï trong Bí tích Thaùnh Theå vì yeâu 

thöông chuùng con. Chuùa ôû vôùi chuùng con, ñeå chuùng con ñöôïc 

söôûi aám ñöùc tin giöõa loøng ñôøi nhieàu gai choâng nguy hieåm. 

Chuùa ôû cuøng chuùng con, ñeå chuùng con khoâng lôõ chaân traät 
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böôùc. Vôùi loøng bieát ôn vaø troâng caäy, chuùng con xin daâng 

Chuùa lôøi chuùc tuïng toân vinh:  

  

 1-  Chuùa laøm chuû traùi ñaát cuøng muoân vaät muoân loaøi, laøm 

chuû hoaøn caàu vôùi toaøn theå daân cö. Neàn traùi ñaát, Ngöôøi 

ñaët treân bieån caû, ñaët vöõng vaøng treân laøn nöôùc meâng 

moâng - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

      2-  Ai ñöôïc leân nuùi Chuùa? Ai ñöôïc ôû trong ñeàn thaùnh 

cuûa Ngöôøi? Ñoù laø keû tay saïch loøng thanh, chaúng meâ 

theo ngaãu töôïng, khoâng theà gian theà doái. Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3-  Ngöôøi aáy seõ ñöôïc Chuùa ban phuùc laønh, ñöôïc Thieân 

Chuùa cöùu ñoä thöôûng coâng xöùng ñaùng. Ñaây chính laø doøng 

doõi nhöõng keû kieám tìm Ngöôøi, tìm thaùnh nhan Thieân 

Chuùa Nhaø Giacoùp - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

      

4-  Hôõi cöûa ñeàn, haõy caát cao leân, cao leân nöõa, hôõi cöûa ñeàn 

coå kính, ñeå Ñöùc Vua vinh hieån ngöï vaøo. Ñöùc Vua vinh 

hieån ñoù laø ai? Laø Ñöùc Chuùa maïnh meõ oai huøng, Ñöùc 

Chuùa oai huøng khi xuaát traän - Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.           
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 5-  Hôõi cöûa ñeàn, haõy caát cao leân, cao leân nöõa, hôõi cöûa ñeàn 

coå kính, ñeå Ñöùc Vua vinh hieån ngöï vaøo. Ñöùc Vua vinh 

hieån ñoù laø ai? Laø Chuùa Teå caøn khoân: chính Ngöôøi laø 

Ñöùc Vua vinh hieån - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

.     

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 12, 49-53    

( Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 2-3’) 

  

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ mong moûi cho moïi ngöôøi 

ñöôïc höôûng ôn cöùu ñoä, vaø ñoù cuõng laø muïc ñích chính khi 

Chuùa ñaõ vaâng lôøi Chuùa Cha xuoáng traàn gian. Chuùa coøn ôû laïi 

haèng ngaøy vôùi chuùng con trong Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå neân 

nguoàn soáng, nguoàn an vui, nguoàn hy voïng cho ñôøi döông theá 

chuùng con. Caûm nhaän ñöôïc hoàng aân lôùn lao naøy, chuùng con 

xin daâng Chuùa lôøi tuïng ca: 

 

1-  ‚Thaày ñaõ ñeán neùm löûa vaøo traùi ñaát, vaø Thaày nhöõng öôùc 

mong phaûi chi löûa aáy ñaõ buøng leân‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, 

Chuùa ñaõ toû cho chuùng con thaáy loøng Chuùa luoân yeâu 

thöông, höôùng veà con ngöôøi vaø mong muoán moïi ngöôøi 

ñöôïc höôûng haïnh phuùc vôùi Chuùa. Ñoù laø moät ôn raát lôùn 
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Chuùa ñaõ daønh cho loaøi ngöôøi  chuùng con - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy trong moãi Thaùnh Leã, Chuùa 

vaãn toû baøy ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa cho nhaân loaïi chuùng 

con, ñeå chuùng con ñöôïc caûm neám: Chuùa môùi thaät laø 

Ñaáng yeâu thöông con ngöôøi gaáp ngaøn laàn meï cha yeâu 

thöông chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy Chuùa môøi goïi, daãn daét 

chuùng con ñeán vôùi Thaùnh Theå Chuùa, ñeå chuùng con laõnh 

nhaän doài daøo ôn Chuùa luoân tuoân ñoå daït daøo treân nhöõng 

ai tin töôûng, troâng caäy vaøo Chuùa vaø ñoù cuõng laø nguoàn an 

uûi, naâng ñôõ cho ñôøi döông theá cuûa chuùng con - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng bao giôø thaát voïng veà söï 

baát toaøn cuûa con ngöôøi, nhöng qua moãi bieán coá vui buoàn 

cuûa ñôøi soáng, Chuùa ñeàu ôû ñoù ñeå chia seû, ban ôn cöùu 

giuùp, cho chuùng con coù söùc maïnh choãi daäy vaø daãn chuùng 

con ñeán nguoàn maïch söï soáng ñôøi ñôøi cuûa Chuùa- Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Khuùc caûm taï…                          
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SAÙM HỐI               ( Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu, haïnh phuùc cho chuùng con bieát bao, 

khi chuùng con ñöôïc ñeán ñaây chieâm ngaém tình yeâu nhieäm 

maàu cuûa Chuùa ñaõ daønh cho nhaân loaïi chuùng con nôi Bí Tích 

Thaùnh Theå, chuùng con caûm thaáy Chuùa yeâu thöông chuùng con 

quaù boäi, maø chuùng con thì laïi baát xöùng vì toäi loãi. Chuùng con 

chæ bieát troâng caäy vaøo loøng Chuùa thöông xoùt vaø daâng leân 

Chuùa loøng saùm hoái chaân thaønh, xin Chuùa thöông nhìn ñeán 

thaân phaän buïi tro cuûa chuùng con ñaây: 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng trong moät theá 

giôùi ñöôïc ghi daáu baèng nhöõng nghi kî vaø tranh chaáp, vaø 

trong moät Giaùo Hoäi ñang mang trong mình nhöõng veát 

thöông cuûa caùc con caùi thieáu söï hieäp nhaát yeâu thöông - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, vì yeâu thöông nhaân loaïi chuùng con, 

Chuùa ñoå maùu ñaøo ñeå cöùu chuùng con thoaùt voøng toäi loãi. 

Nhöng chuùng con chöa nhaän ra loøng thöông xoùt cuûa 

Chuùa trong Bí Tích Hoøa Giaûi ñeå ñeán laõnh nhaän söï yeâu 

thöông tha thöù cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, cuoäc soáng gian traàn cuûa chuùng con ñeàu coù 

giôùi haïn, vì queâ höông chuùng con ôû treân trôøi vôùi Chuùa. 

Nhöng chuùng con thöôøng queân nieàm tin naøy, neân coøn soáng 

theo baûn naêng hôn laø yù thöùc soáng ñaïo - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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  4- Laïy Chuùa Gieâsu, theá giôùi hoâm nay caøng ngaøy caøng xa 

daàn Thieân Chuùa trong xu höôùng tuïc hoùa, vì söï im laëng 

khoâng daùm tuyeân xöng ñöùc tin cuûa chuùng con nôi coâng 

coäng, khieán bao nhieâu ngöôøi muoán bieát Chuùa maø hoï 

khoâng thaáy nhöõng chöùng nhaân - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

           

 5- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ngöï trong Pheùp Thaùnh Theå ñeå ôû 

gaàn hôn vôùi con ngöôøi, nhöng con ngöôøi laïi khoâng quan 

taâm ñeán tình yeâu chaân thaät cuûa Chuùa, maø coøn laøm 

nhöõng ñieàu baát kính phaïm ñeán Mình vaø Maùu Thaùnh 

Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3–5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Chuùa nhaân töø…                 

                

XIN ÔN                     ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn soáng ñích thöïc 

cuûa ñôøi chuùng con. Chuùng con chaïy ñeán Chuùa vôùi heát caû taâm 

tình bieát ôn vaø phoù thaùc. Chuùng con bieát Chuùa haèng xoùt 

thöông vaø laéêng nghe tieáng chuùng con khaån naøi. Vôùi loøng 

thaønh yeâu meán, chuùng con tha thieát daâng leân Chuùa nhöõng lôøi 

nguyeän xin: 

1-  Soáng giöõa theá giôùi laõng queân Thieân Chuùa vaø tình 

thöông cuûa Ngöôøi - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa tuoân ñoå 
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ôn Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng treân caùc vò chuû chaên trong 

Giaùo Hoäi, ñeå caùc ngaøi luoân coù söï khoân ngoan, loøng can 

ñaûm loan truyeàn Lôøi Chuùa cho muoân daân vaø soáng yeâu 

thöông hieäp nhaát vôùi nhau –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho nhöõng ngöôøi coù traùch 

nhieäm trong xaõ hoäi, trong Giaùo hoäi, bieát toân troïng nhaân 

phaåm con ngöôøi vaø queân mình phuïc vuï cho lôïi ích chung 

cuûa toaøn nhaân loaïi, ñeå moïi ngöôøi ñöôïc höôûng an vui 

haïnh phuùc vaø soáng bình an –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban hoøa bình cho toaøn theá 

giôùi, nhaát laø nhöõng nôi ñang coù chieán tranh, haän thuø; 

nhöõng nôi con ngöôøi coøn kyø thò nhau vì chuûng toäc; 

nhöõng gia ñình ñang soáng trong caûnh baát hoøa, hieåu laàm, 

chia reõ; nhöõng con ngöôøi ñang gaëp nhieàu ñau khoå–  

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, xin daïy chuùng con bieát soáng söï tha 

thöù, söï hoøa hôïp vôùi moïi ngöôøi vaø bieát hy sinh cho nhau 

vì loøng meán Chuùa, vaø muoán coäng taùc vôùi ôn Chuùa ñeå 

cöùu roãi caùc linh hoàn – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Trong giaây phuùt thaùnh thieän naøy, chuùng con caàu xin 

Chuùa lieân keát caùc thaønh vieân Hieäp Hoäi Thaùnh Theå 
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chuùng con trong gia ñình cuûa Chuùa, ñeå moïi ngöôøi cuøng 

theâm loøng yeâu meán Chuùa vaø thuùc giuïc nhau ñeán thôø laïy 

Chuùa thay cho muoân ngöôøi – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; Coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:   Naøy con laø Ñaù    

                                  Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXI  THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy–Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh     

 Haùt: Ñaây loøng Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu, hoâm nay chuùng con laïi ñöôïc quaây 

quaàn beân Thaùnh Theå Chuùa, chuùng con xin thôø laïy vaø tin thaät 

Chuùa ñang ngöï trong Bí Tích Cöïc troïng naøy vì yeâu thöông 

chuùng con. Chuùa hieän dieän ôû ñaây ñeå chuùng con coù theå ñeán 
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gaàn vôùi Chuùa hôn, ñoù laø moät hoàng aân tuyeät dieäu cho ñôøi 

döông theá chuùng con. Hôïp vôùi muoân ngöôøi ñang thôø laïy 

Chuùa khaép nôi, chuùng con xin daâng leân Ba Ngoâi Thieân Chuùa 

lôøi chuùc tuïng toân vinh: 

 

1- Chuùc tuïng Chuùa ñi, hoàn toâi hôõi! Laïy Chuùa laø Thieân 

Chuùa con thôø, Chuùa muoân truøng cao caû! AÙo Ngaøi maëc: 

toaøn oai phong laãm lieät, caåm baøo Ngaøi khoaùc: muoân vaïn 

aùnh haøo quang. Taàng trôøi thaúm, Chuùa caêng nhö maøn 

tröôùng, ñieän cao vôøi, döïng treân khoái nöôùc coõi thanh 

khoâng – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Chuùa ngöï giaù xe maây, Ngaøi löôùt bay nhö caùnh gioù. Söù 

giaû Ngaøi: laøn gioù boán phöông; noâ boäc Chuùa: löûa hoàng 

muoân ngoïn. Chuùa laäp ñòa caàu treân neàn vöõng, khoân 

chuyeån lay muoân thuôû muoân ñôøi; aùo vöïc thaúm choaøng 

leân traùi ñaát, khoái nöôùc nguoàn tuï laïi ñænh non cao–  

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Nghe tieáng Ngaøi doïa naït, chuùng ñoàng loaït chaïy daøi; 

saám Ngaøi môùi reàn vang, chuùng kinh hoaøng troán thoaùt. 

Baêng qua nuùi qua ñoài, chaûy xuoâi ra ñoàng noäi veà nôi 

Chuùa ñaõ ñaët cho. Ngaøi vaïch ñöôøng ranh giôùi, ngaên caûn 

chuùng vöôït qua, khoâng coøn cho trôû laïi, daâng leân ngaäp 

ñòa caàu – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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4-. Chuùa khôi nguoàn: suoái tuoân thaùc ñoå, giöõa nuùi ñoài, löôïn 

khuùc quanh co, ñem nöôùc uoáng cho loaøi daõ thuù, baày 

ngöïa hoang ñang khaùt ñöôïc thoûa thueâ. Beân doøng suoái 

chim trôøi laøm toå, döôùi laù caønh caát gioïng líu lo  –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 13,22 -30     

( Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3 –5’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ töï nguyeän haï mình laøm 

ngöôøi döông theá nhö chuùng con, ngoaïi tröø toäi loãi, ñeå môû 

ñöôøng cho chuùng con veà queâ trôøi vôùi Chuùa. ÔÛ beân Chuùa, 

chuùng con nghieäm ñöôïc: Chuùa chính laø Thaày, laø ngöôøi Anh 

caû luoân quan taâm ñeán töøng ngöôøi trong chuùng con, giuùp 

chuùng con soáng bình an, haïnh phuùc. Caûm nhaän ñöôïc hoàng aân 

cao quyù naøy, chuùng con xin daâng Chuùa lôøi taï ôn: 
 
 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con laø nhöõng löõ khaùch ñang treân 

haønh trình tieán veà queâ trôøi. Chuùng con caûm thaáy mình 

thaät haïnh phuùc vì Chuùa chính laø Ñöôøng, laø Söï Thaät vaø laø 

Söï Soáng. Coù Chuùa cuøng ñi, chuùng con khoâng coøn lo sôï 
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laàm ñöôøng laïc loái. Coù Chuùa ôû cuøng laø moät kho taøng voâ 

giaù cho ñôøi chuùng con  - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, ñeå vaøo ñöôïc Nöôùc Chuùa, chuùng con 

khoâng phaûi qua quaù trình thi tuyeån, nhöng Chuùa môøi 

chuùng con ñi vaøo con ñöôøng heïp, laø saün loøng ñeå cho 

Chuùa höôùng daãn ñôøi chuùng con. Vì Chuùa chính laø nguoàn 

ôn cöùu ñoä ñôøi ñôøi cho chuùng con - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng muoán cho ai trong loaøi 

ngöôøi chuùng con bò ôû ngoaøi cöûa ñôøi ñôøi, maø khoùc loùc 

nghieán raêng hay tieác nuoái, neân ñaõ khuyeân caùc moân ñeä 

haõy coá gaéng coäng taùc vôùi ôn Chuùa, ñeå cuøng ñöôïc vaøo döï 

tieäc ñôøi ñôøi vôùi Chuùa treân nöôùc trôøi. Vôùi aân hueä naøy - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-   Laïy Chuùa Gieâsu, khi suy nieäm veà tình yeâu Chuùa ñaõ 

daønh cho chuùng con trong Bí Tích Thaùnh Theå thaät quaù 

lôùn lao: Chuùa ñaõ cheát ñeå cho chuùng con ñöôïc soáng. 

Chuùa ñaõ ban Thòt Maùu Chuùa ñeå laøm löông thöïc nuoâi 

soáng phaàn hoàn chuùng con, maø chuùng con thì laïi quaù baát 

xöùng vì toäi loãi, nhöng Chuùa vaãn yeâu thöông tha thöù vaø 

naâng chuùng con leân laøm con caùi cuûa Chuùa - Chuùng con 

xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Tình yeâu Thieân Chuùa…     

                      

SAÙM HỐI                     ( Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang soáng 

trong Naêm Thaùnh Naêm Ñöùc Tin. Ñaây laø thôøi gian thuaän tieän 

Giaùo Hoäi giuùp chuùng con yù thöùc hôn veà hoàng aân ñöùc tin ñaõ 

laõnh nhaän, ñeå chuùng con loan truyeàn nieàm tin naøy cho ngöôøi 

khaùc. Nhöng laïy Chuùa, chuùng con tha thieát naøi xin Chuùa cho 

chuùng con nhaän ra söï baát toaøn cuûa mình ñeå xin Chuùa bieán 

ñoåi: 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng trong moät theá 

giôùi coù nhieàu traøo löu ñaët ra nhieàu toân giaùo môùi, ñeå laøm 

xieâu veïo nhöõng maàm non ñöùc tin trong Giaùo Hoäi, khieán 

nhieàu ngöôøi chaïy theo maø khoâng bieát mình ñang laïc xa 

ñöùc tin Coâng Giaùo - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, ñeå ñöôïc vaøo nöôùc Chuùa, Chuùa môøi 

chuùng con ñi qua cöûa heïp laø söï hoaùn caûi moãi ngaøy ñeå 

neân gioáng Chuùa, nhöng lôøi môøi goïi naøy ñoâi luùc laøm 

chuùng con naûn loøng, vì chuùng con chæ thích ñi theo yù 

chuùng con maø thoâi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- ‚Vaø kìa, nhöõng keû ñöùng choùt seõ leân haøng ñaàu, coøn 

nhöõng keû ñöùng ñaàu seõ xuoáng haøng choùt‛ – Laïy Chuùa 
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Gieâsu, Chuùa cho chuùng con coù thôøi gian, coù cô hoäi ñeå 

noái keát laïi tình nghóa vôùi Chuùa vaø vôùi anh chò em soáng 

xung quanh mình, nhöng chuùng con laïi chöa yù thöùc ñöôïc 

söï caàn thieát vaø caáp baùch cuûa aân suûng Chuùa ñeå baét ñaàu 

laøm laïi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng coù thieän chí 

laøm laønh laùnh döõ, nhöng vôùi con ngöôøi baát toaøn cuûa 

chuùng con, chuùng con ñaõ nhieàu laàn laøm buoàn loøng Chuùa 

vaø gaây nhöõng ñieàu chöa toát cho gia ñình vaø cho con 

chaùu chuùng con - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

           

5- Trong Thaùnh Theå, Chuùa Gieâsu luoân chôø ñôïi vaø ban ôn 

giuùp söùc. Nhöng chuùng con cuõng chöa daønh nhieàu giôø ñeå 

ñeán vôùi Chuùa thay cho moïi ngöôøi, ñoù laø moät thieät thoøi 

cho chuùng con vaø caû anh chò em chuùng con nöõa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.          

     

(Thinh laëng 3–5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; 

 coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Loøng con ñau ñôùn…                 

 

XIN ÔN                           (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, lôøi Chuùa laø ñeøn roïi böôùc 

chuùng con theo, laø aùnh saùng soi ñöôøng cho chuùng con nhìn 
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thaáy tình yeâu Chuùa luoân ngôøi saùng trong taâm hoàn chuùng con, 

ñeå chuùng con theâm tin yeâu vaø troâng caäy vaøo ôn Chuùa. Xin 

Chuùa haõy ñöa maét nhìn vaø laéng tai nghe tieáng chuùng con caàu 

xin:  

 

1-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa gìn giöõ Ñöùc Thaùnh Cha 

Phanxicoâ, caùc giaùm muïc, linh muïc treân toaøn theá giôùi, ñeå 

giöõa bao thöû thaùch trong söù vuï, caùc ngaøi vaãn vui töôi, 

can ñaûm, kieân trì trung thaønh vôùi Chuùa vaø daãn daét ñoaøn 

chieân thi haønh yù muoán cuûa Chuùa –  Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa môû cöûa löông taâm cuûa 

nhöõng ngöôøi coù ñòa vò, coù chöùc quyeàn trong xaõ hoäi, ñeå 

hoï giuùp moïi ngöôøi soáng coâng baèng vôùi nhau hôn vaø bieát 

quan taâm ñeán nhu caàu soáng cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo ñoùi, 

beänh taät, nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc xaõ hoäi baûo veä, nhöõng 

ngöôøi khoâng cöûa khoâng nhaø, khoâng ngöôøi thaân caän –  

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban ôn Chuùa Thaùnh Thaàn 

treân caùc nhaø giaùo duïc, ñeå hoï bieát caùch höôùng daãn theá heä 

treû soáng ñuùng nhaân phaåm cuûa con ngöôøi vaø xin cho 

trong naêm hoïc môùi naøy, caùc em thu löôïm ñöôïc nhieàu keát 

quaû toát ñeïp trong hoïc taäp, haàu töông lai cuûa Giaùo Hoäi vaø 

xaõ hoäi seõ ñöôïc töôi saùng hôn – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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4- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho chuùng ta vaø cho con 

chaùu chuùng ta bieát khoân ngoan ñi theo con ñöôøng heïp 

Chuùa môøi goïi, ñeå mai sau, moïi ngöôøi cuøng ñöôïc sum 

hoïp trong Nöôùc trôøi – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, xin ban theâm ôn ñöùc tin cho chuùng 

con, nhaát laø nhöõng anh chò em chuùng con ñang gaëp 

nhieàu ñau khoå, ñeå trong moïi hoaøn caûnh, chuùng con vaãn 

gaén boù vaø heát loøng troâng caäy vaøo tình thöông, söï trôï 

giuùp cuûa Chuùa– Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.           

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC         

 Haùt:   Naøy con laø Ñaù          

                                 Ñaây nhieäm tích 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXII THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy–Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh     

 Haùt: Thôø laïy Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt) 
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TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, giöõa bieát bao baän roän cuûa 

cuoäc soáng thöôøng ngaøy, hoâm nay Chuùa laïi quy tuï chuùng con 

veà vôùi Chuùa trong ngoâi thaùnh ñöôøng aám cuùng naøy. Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. Chuùng con tin Chuùa hieän dieän trong hình 

baùnh traéng nhoû beù caùch bí tích treân baøn thôø, ñeå nuoâi döôõng 

vaø ôû cuøng nhaân loaïi chuùng con cho ñeán ngaøy taän theá. Chuùa 

ngöï ñaây, cho chuùng con ñöôïc chieâm ngöôõng: Chuùa laø nguoàn 

söï soáng vónh cöûu, haèng muoán thoâng truyeàn söï soáng aáy cho 

chuùng con, ñeå chuùng con ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo. Vôùi 

hoàng aân lôùn lao naøy, chuùng con xin daâng lôøi toân vinh Chuùa: 

 

1- Ñöùc Gieâsu Kitoâ, voán dó laø Thieân Chuùa, maø khoâng nghó 

phaûi nhaát quyeát duy trì, ñòa vò ngang haøng vôùi Thieân 

Chuùa, nhöng ñaõ hoaøn toaøn truùt boû vinh quang, maëc laáy 

thaân noâ leä, trôû neân gioáng phaøm nhaân, soáng nhö ngöôøi 

traàn theá - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ngöôøi laïi coøn haï mình, vaâng lôøi cho ñeán noãi baèng loøng 

chòu cheát, cheát treân caây thaäp töï. Chính vì theá, Thieân 

Chuùa ñaõ sieâu toân Ngöôøi, vaø taëng ban Danh hieäu, troåûi 

vöôït treân muoân ngaøn danh hieäu - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Nhö vaäy, khi vöøa nghe danh Thaùnh Gieâsu, caû treân trôøi 

döôùi ñaát vaø trong nôi aâm phuû, muoân vaät phaûi baùi quyø; vaø 
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ñeå toân vinh Thieân Chuùa Cha, moïi loaøi phaûi môû mieäng 

tuyeân xöng raèng: ‚Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Chuùa.‛ - Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt:Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 14,1.7-14             

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø vò Thieân Chuùa quyeàn naêng, 

choã ôû cuûa Chuùa phaûi  laø choã nhaát treân trôøi cao, nhöng Chuùa 

ñaõ töï haï mình xuoáng thaáp, mang kieáp phaøm nhaân, soáng giöõa 

con ngöôøi nhö bao ngöôøi khaùc, nhöng khoâng heà phaïm toäi. 

Chuùa khieâm nhöôøng töï huûy laø ñeå phuïc vuï con ngöôøi heát mình 

vaø cuõng yeâu thöông con ngöôøi ñeán cuøng. Nhìn ngaém tình yeâu 

laï luøng cuûa Chuùa ñaõ daønh cho con ngöôøi, chuùng con xin hôïp 

tieáng vôùi muoân ngöôøi daâng lôøi taï ôn Chuùa: 

 

1-  Laïy Thieân Chuùa laø Cha cuûa muoân loaøi, tröôùc nhan 

thaùnh Chuùa, chuùng con chæ laø caùt buïi phaøm heøn, nhöng 

ñaõ ñöôïc Chuùa yeâu thöông taïo döïng gioáng hình aûnh Chuùa 

vaø ñöôïc Chuùa cöùu chuoäc baèng Maùu Thaùnh raát chaâu baùu 

cuûa Con yeâu daáu Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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2-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con thaáy mình thaät coù phuùc, khi 

nhaän ra cuoäc ñôøi chuùng con laø moät chuoãi laõnh nhaän 

hoàng aân Thieân Chuùa: töø hôi thôû, söï soáng, thaân xaùc, söùc 

khoûe, gia ñình, söï nghieäp, nieàm vui, ôn thaùnh vaø coøn 

bieát bao ñieàu maø chuùng con chöa nhaän ra ñöôïc heát - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, nhaân loaïi chuùng con laø nhöõng vò 

khaùch ñöôïc Chuùa môøi vaøo döï tieäc trong nhaø Cha treân 

trôøi. Ñaây thaät laø moät hoàng aân voâ cuøng lôùn lao cho moãi 

ngöôøi chuùng con, vì chuùng con chaúng coù coâng traïng gì 

xöùng ñaùng, ñeå ñöôïc Chuùa cho höôûng vinh döï ñoù - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-   Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy trong moãi Thaùnh leã, Chuùa 

vaãn doïn saün baøn tieäc Thaùnh Theå, laø chính Mình vaø Maùu 

Thaùnh Chuùa, ñeå ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con ñöôïc höôûng 

neám tình yeâu ngoït ngaøo cuûa Thieân Chuùa vaø ñöôïc tham 

döï vaøo söï soáng vónh cöûu vôùi Ba Ngoâi Thieân Chuùa ngay 

ôû traàn gian naøy - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5-   Laïy Chuùa Gieâsu, khi laøm ngöôøi, Chuùa ñaõ soáng vaø daïy 

chuùng con moät chaân lyù soáng trong xaõ hoäi, ñoù laø söï 

khieâm nhöôøng. Vì khieâm nhöôøng laø khuoân maët cuûa 

Thieân Chuùa, laø con ñöôøng Thieân Chuùa ñaõ choïn ñeå ñeán 
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vôùi con ngöôøi vaø ôû laïi giöõa con ngöôøi – Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa.   

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Töø muoân thuôû …                          

 

SAÙM HỐI                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc 

chieâm ngaém tình yeâu kyø dieäu cuûa Chuùa: töø luùc nhaäp theå ñeán 

luùc cheát treân thaùnh giaù, ñaõ traûi qua bao ñau khoå vaø nhuïc nhaõ; 

moät Thieân Chuùa tìm kieám söï khieâm nhöôøng ñeå huûy dieät söï 

kieâu caêng laøm chia caùch chuùng con vôùi Chuùa. Chuùa chòu taát 

caû hy sinh ñeå cöùu chuùng con khoûi cheát ñôøi ñôøi. Theá maø nhaân 

loaïi chuùng con vaãn voâ tình khoâng bieát ôn Chuùa. Quyø tröôùc 

maët Chuùa ñaây, chuùng con xin thaät loøng aên naên thoáng hoái: 

 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, chæ vì ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con coøn 

cheånh maûng ñôøi soáng caàu nguyeän vaø thieáu thöïc haønh 

ñôøi soáng ñöùc tin, neân chuùng con deã sa ngaõ phaïm toäi vaø 

boû Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì thieáu loøng meán Chuùa, neân 

nhieàu luùc chuùng con ñaõ xöû söï theo baûn naêng vôùi moïi 

ngöôøi chung quanh, khieán hoï khoâng coøn nhìn ra khuoân 

maët tình yeâu cuûa Chuùa nôi chuùng con - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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3- Laïy Chuùa Gieâsu, yù töôûng kieâu ngaïo thöôøng naèm saâu 

trong tính töï aùi cuûa chuùng con, khieán chuùng con khoù 

khieâm nhöôøng nhìn nhaän nhöõng baát toaøn vaø nhöõng 

khieám khuyeát cuûa mình ñeå hoaùn caûi - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa luoân quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi 

beù moïn ngheøo heøn vaø giô tay naâng ñôõ hoï. Coøn chuùng 

con, chuùng con chöa daùm hy sinh thôøi giôø, coâng vieäc ñeå 

coù theå ñeán thaêm hoûi, an uûi, chia seû vôùi nhöõng ngöôøi 

ngheøo ñoùi, beänh taät, nhöõng ngöôøi ñang caàn chuùng con 

caàu nguyeän cho hoï, nhaát laø khi hoï phaûi ñoái dieän vôùi caùi 

cheát gaàn keà - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

           

5- Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì thieáu soáng gaén boù vôùi Chuùa, 

neân moät soá ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con ñaõ gaây ra nhöõng 

xaùo troän trong Giaùo Hoäi vaø laøm toån thöông ñeán danh döï 

cuûa Giaùo Hoäi, cuõng nhö laøm nhieàu ngöôøi Kitoâ höõu khaùc 

maát nieàm tin vaøo ñaïo Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.   

          

(Thinh laëng 3–5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Quyø beân cung thaùnh…    
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XIN ÔN                           (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, vua tình yeâu vaø loøng 

thöông xoùt. Ñaõ bao laàn chuùng con bò ngaõ guïc döôùi aùch toäi loãi, 

nhöng Chuùa vaãn thöông cöùu giuùp chôû che vaø khoâng rôøi boû 

chuùng con. Chuùa coøn tieáp tuïc chia seû söï vinh quang vaø phuùc 

laønh cuûa Chuùa cho nhaân loaïi chuùng con. Vôùi loøng bieát ôn vaø 

tin töôûng, chuùng con xin daâng Chuùa nhöõng öôùc nguyeän:  

1-  Giaùo Hoäi ñang ñöùng tröôùc nhieàu vaán ñeà nan giaûi - 

Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban traøn ñaày aân suûng, söï 

khoân ngoan thaùnh thieän, loøng nhieät thaønh treân Ñöùc 

Thaùnh Cha … vaø caùc vò coù traùch nhieäm trong Giaùo Hoäi, 

ñeå caùc ngaøi coù ñuû söùc daãn daét Giaùo Hoäi vöôït qua nhöõng 

khoù khaên, thöû thaùch naøy –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa theâm söùc maïnh, loøng can 

ñaûm, söï daán thaân loan baùo Tin Möøng cho caùc nhaø truyeàn 

giaùo trong Giaùo Hoäi, ñeå giöõa nhöõng voøng nguy hieåm, 

caùc ngaøi vaãn kieân trì trung thaønh vôùi söù maïng ñem Chuùa 

ñeán cho muoân daân –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa thöông chuùc laønh, ban söùc 

khoûe, khaû naêng trí tueä cho caùc em hoïc sinh, sinh vieân 

trong naêm hoïc môùi naøy, ñeå caùc em thu löôïm ñöôïc nhieàu 

keát quaû toát ñeïp, haàu mai sau caùc em giuùp ích nhieàu cho 

Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 287 

 

 

4- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi trong gia 

ñình chuùng ta, bieát ñoái xöû vôùi nhau caùch hieàn hoøa, 

khieâm nhöôøng nhö Chuùa daïy, ñeå gia ñình luoân coù ñöôïc 

söï bình an haïnh phuùc– Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho caùc 

thaân nhaân, aân nhaân ñaõ giuùp ñôõ chuùng ta trong cuoäc ñôøi. 

Xin Chuùa chuùc laønh vaø ban caùc ôn caàn thieát cho hoï soáng 

ñöùc tin. Coøn nhöõng linh hoàn ñaõ qua ñôøi, xin Chuùa cuõng 

cho hoï ñöôïc vui höôûng trong Nöôùc Chuùa – Chuùng con 

caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:    Naøy con laø Ñaù          

                                  Ñaây nhieäm tích 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXIII THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh     

 Haùt: Thôø laïy tin yeâu Chuùa töø nhaân(Thinh laëng giaây laùt) 
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TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con vui söôùng ñöôïc 

ñeán thôø laïy Chuùa, thay cho bao nhieâu anh chò em chuùng con 

khoâng theå ñeán vôùi Chuùa trong giaây phuùt naøy. Chuùng con tin 

Chuùa nhìn thaáy nhöõng coá gaéng, nhöõng thieän chí cuûa moãi 

ngöôøi chuùng con vaø caû nhöõng yeáu ñuoái, baát toaøn cuûa chuùng 

con nöõa. Chuùng con xin ñaët taát caû tröôùc nhan thaùnh Chuùa, xin 

Chuùa thaùnh hoùa, che chôû vaø ban tình yeâu cuûa Chuùa cho moãi 

ngöôøi chuùng con: 

1- Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng con, Ngaøi xöùng ñaùng 

laõnh nhaän, vinh quang danh döï vaø uy quyeàn. Vì Ngaøi ñaõ 

döïng neân muoân vaät, vaø do yù Ngaøi muoán, moïi loaøi lieàn 

coù vaø ñöôïc döïng neân - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Kitoâ, Ngaøi xöùng ñaùng laõnh nhaän cuoán Saùch 

Trôøi vaø môû aán nieâm phong. Vì Ngaøi ñaõ laáy maùu ñaøo 

chuoäc veà cho Thieân Chuùa, muoân ngöôøi thuoäc moïi chi 

toäc vaø ngoân ngöõ, thuoäc moïi nöôùc moïi daân - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ngaøi cuõng laøm cho hoï, thaønh moät vöông quoác, thaønh 

nhöõng tö teá, ñeå phuïng thôø Thieân Chuùa chuùng con, vaø hoï 

seõ laøm chuû maët ñaát naøy - Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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4- Con Chieân ñaõ bò gieát, nay xöùng ñaùng laõnh nhaän, phuù 

quyù vaø uy quyeàn, khoân ngoan cuøng söùc maïnh, danh döï 

vôùi vinh quang, vaø muoân lôøi cung chuùc - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 (Thinh laëng 2–3’,moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 14,25-33              

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa chính laø Thieân Chuùa ñích 

thöïc, moät vò Thieân Chuùa quaù yeâu thöông nhaân loaïi, neân ñaõ 

vaâng lôøi Chuùa Cha, haï mình laøm thaân kieáp phaøm nhaân nhö 

chuùng con, ngoaïi tröø toäi loãi. Chuùa coøn baèng loøng chòu moïi söï 

ñau khoå, chòu cheát treân thaùnh giaù, ñeå ñem laïi söï soáng vónh 

cöûu cho chuùng con. Vôùi loøng bieát ôn chaân thaønh, chuùng con 

xin daâng Chuùa lôøi taï ôn: 

1-  Laïy Chuùa Gieâsu, thaät haïnh phuùc cho chuùng con bieát 

bao khi coù Chuùa hieän dieän vaø ôû cuøng chuùng con luoân 

maõi, nhaát laø nôi Bí Tích Thaùnh Theå, Chuùa khoâng ngöøng 

trôû neân cuûa aên, cuûa uoáng cho loaøi ngöôøi, ñeå con ngöôøi 

ñöôïc theâm söùc soáng thaàn linh - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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2- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi laàn laøm daáu thaùnh giaù, laø moãi laàn 

chuùng con laïi ñöôïc Chuùa in tình yeâu cöùu ñoä cuûa Chuùa 

treân thaân xaùc, taâm trí chuùng con, cho chuùng con ñöôïc 

höôûng nhôø ôn cöùu chuoäc cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, treân haønh trình tieán veà queâ Trôøi, Chuùa 

khoâng ñeå chuùng con coâ ñôn böôùc ñi moät mình, nhöng 

Chuùa ñaõ cuøng ñoàng haønh vôùi chuùng con vaø môøi goïi 

chuùng con cuøng vaùc thaäp giaù böôùc ñi theo Chuùa. Trong 

ñöùc tin, chuùng con nhaän ra raèng: Chuùa ñaõ gheù vai vaùc ñôõ 

thaùnh giaù cho chuùng con raát nhieàu laàn trong ñôøi roài - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- ‚Löông thöïc cuûa Thaày laø thi haønh yù muoán cuûa Ñaáng ñaõ 

sai Thaày‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø göông maãu cho 

con ngöôøi bieát suy phuïc thaùnh yù Chuùa Cha, khi Chuùa 

daùm töø boû ñòa vò cao sang cuûa mình ñeå ñeán traàn gian, 

soáng ngheøo, ôû giöõa ngöôøi ngheøo, chaáp nhaän gaùnh vaùc 

heát toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi, cheát thay loaøi ngöôøi, ñaõ soáng 

laïi vaø ñaõ ñöôïc Chuùa Cha toân vinh - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy trong moãi thaùnh leã, Chuùa 

ñaõ khoâng ngöøng laøm Ñaáng trung gian giöõa Chuùa Cha vaø 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 291 

 

 

loaøi ngöôøi, ñeå xin ôn tha thöù vaø cöùu ñoä cho taát caû nhaân 

loaïi chuùng con – Chuùng con xin taï ôn Chuùa.   

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Th/ laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Ta laø Baùnh haèng soáng…                          

         

 

                

SAÙM HỐI                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ngöï trong Bí Tích Thaùnh Theå 

ngaøy ñeâm ñeå an uûi, trôï giuùp chuùng con laø nhöõng keû löõ thöù 

treân traàn. Nhöng nhieàu luùc chuùng con laïi khoâng maøng chi tôùi 

aân suûng Chuùa ñaõ daønh saün, maø laïi chaïy theo nhöõng aûo aûnh 

phuø vaân. Quyø tröôùc toøa uy linh cao caû cuûa Chuùa ñaây, chuùng 

con thaät loøng thoáng hoái, xin Chuùa tha thöù vaø giuùp chuùng con 

trôû veà vôùi Chuùa: 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, chuùng con thöôøng caûm thaáy mình khoâ 

khan vaø hay bò chia trí khi ñeán caàu nguyeän tröôùc Thaùnh 

Theå Chuùa, vì chuùng con chöa yeâu meán Chuùa thaät loøng, 

vaø chöa nhaän ra Chuùa chính laø taâm ñieåm cho ñôøi soáng 

Kitoâ höõu cuûa chuùng con - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, löông thöïc duy nhaát Chuùa doïn cho 

chuùng con nôi Baøn Tieäc Thaùnh Theå laø chính Mình vaø 

Maùu Thaùnh Chuùa, ñeå thaùnh hieán chuùng con, cho chuùng 

con ñöôïc soáng vôùi Chuùa, nhöng vì toäi loãi ñaõ laøm chuùng 
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con khoâng coøn xöùng ñaùng ñoùn röôùc Chuùa vaøo loøng - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng muoán höôûng 

haïnh phuùc trong Nöôùc Chuùa vì ñoù laø cuøng ñích cuûa ñôøi 

chuùng con. Nhöng chuùng con laïi sôï vaùc thaùnh giaù, sôï 

phaûi ñau khoå, vì chuùng con chöa hieåu thaùnh giaù laø 

phöông tieän, maø Ñaáng cöùu ñoä duy nhaát cuûa loaøi ngöôøi 

ñaõ choïn ñeå chieán thaéng toäi loãi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy soáng treân traàn, laø chuùng con 

laïi ñöôïc caûm neám bieát bao hoàng aân Chuùa ban, nhöng vì 

ñöùc tin cuûa chuùng con coøn yeáu keùm, neân chuùng con ñaõ 

phung phí aân suûng cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

           

5- Laïy Chuùa Gieâsu, xin thöù tha cho nhöõng ai ñaõ coá tình 

soáng trong voøng toäi loãi, vì hoï khoâng nghó ñeán cuoäc ñôøi 

seõ coù luùc keát thuùc  - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

           

(Thinh laëng 3–5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;  

coù theå môøi chia seû)    

 Haùt: Con nay trôû veà…                             
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XIN ÔN                           (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, vua tình yeâu vaø loøng 

thöông xoùt. Ñaõ bao laàn chuùng con bò ngaõ guïc döôùi aùch toäi loãi, 

nhöng Chuùa vaãn thöông cöùu giuùp chôû che vaø khoâng rôøi boû 

chuùng con. Chuùa coøn tieáp tuïc chia seû söï vinh quang vaø phuùc 

laønh cuûa Chuùa cho nhaân loaïi chuùng con. Vôùi loøng bieát ôn vaø 

tin töôûng, chuùng con xin daâng Chuùa nhöõng öôùc nguyeän:  

 

1-  Chuùng con xin daâng leân Chuùa Ñöùc Thaùnh Cha … vaø caùc 

vò chuû chaên trong Giaùo Hoäi - Xin Chuùa tuoân ñoå caùc ôn 

caàn thieát xuoáng treân caùc ngaøi, ñeå giöõa nhöõng thaùch ñoá 

trong theá giôùi ngaøy nay, caùc ngaøi vaãn can ñaûm, baûo veä 

ñöùc tin cho ñoaøn chieân –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùng con xin daâng leân Chuùa theá giôùi naøy ñang coù 

nhieàu xaùo troän - Xin Chuùa thöông bieán ñoåi haän thuø 

thaønh yeâu thöông, tha thöù vaø xin ban bình an ñích thöïc 

cuûa Chuùa cho thôøi ñaïi chuùng con ñang soáng hoâm nay –  

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Chuùng con caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng 

con, bieát khieâm nhöôøng tuaân giöõ leà luaät cuûa Chuùa vaø 

Giaùo Hoäi nhö baûng daãn ñöôøng, ñeå chuùng con khoâng bò 

lôõ chaân traät böôùc treân ñöôøng ñôøi, vaø mai sau chuùng con 

ñöôïc veà queâ trôøi vôùi Chuùa – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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4- Chuùng con xin daâng leân Chuùa oâng baø, cha meï, con chaùu, 

gia toäc vaø nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ôn phuùc cho chuùng con 

trong cuoäc ñôøi, nhaát laø caùc vò chuû chaên trong giaùo xöù ñaõ 

höôùng daãn ñöùc tin cho chuùng con. Xin cho taát caû ñöôïc 

hoàn an xaùc maïnh vaø theâm loøng yeâu meán Chuùa – Chuùng 

con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho 

nhöõng nôi ñang chòu baùch haïi vì ñöùc tin Coâng giaùo. Xin 

Chuùa ban ôn giuùp söùc cho ñoaøn chieân ñöôïc vöõng loøng 

troâng caäy vaøo Chuùa, ñeå hoï thoaùt khoûi moïi söï sôï haõi vaø 

can ñaûm laøm chöùng cho Chuùa tröôùc maët muoân daân – 

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

 (Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû  

      *Daønh giaây laùt caàu nguyeän cho caùc linh hoàn) 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:   Naøy con laø Ñaù          

                                 Ñaây nhieäm tích 
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           CHUÙA NHAÄT XXIV THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy–Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh     

 Haùt: Thôø laïy Chuùa, giôø ñaây…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, hoâm nay Chuùa goïi chuùng 

con ñeán thôø laïy vaø toân vinh loøng thöông xoùt Chuùa ñaõ daønh 

cho nhaân loaïi chuùng con qua muoân ngaøn theá heä. Chuùng con 

hôïp vôùi muoân ngöôøi ñang thôø laïy Chuùa nôi caùc nhaø Chaàu 

treân theá giôùi, xin caát lôøi ca ngôïi tình yeâu nhieäm maàu naøy cuûa 

Chuùa: 

1- Toâi seõ khoâng ngöøng chuùc tuïng Chuùa, caâu haùt möøng 

Ngöôøi chaúng ngôùt treân moâi. Linh hoàn toâi haõnh dieän vì 

Chuùa, xin caùc baïn ngheøo nghe toâi noùi maø vui leân - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Haõy cuøng toâi ngôïi  khen Ñöùc Chuùa; ta ñoàng thanh taùn 

tuïng danh Ngöôøi. Toâi ñaõ tìm kieám Chuùa, vaø Ngöôøi ñaùp 

laïi, giaûi thoaùt cho khoûi moïi noãi kinh hoaøng - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ai nhìn leân Chuùa seõ vui töôi hôùn hôû, khoâng bao giôø beõ 

maët hoå ngöôi. Keû ngheøo naøy keâu leân vaø Chuùa ñaõ nhaän 
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lôøi, cöùu cho khoûi moïi côn nguy khoán  - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Söù thaàn cuûa Chuùa ñoùng traïi chung quanh, ñeå giaûi thoaùt 

nhöõng ai kính sôï Ngöôøi. Haõy nghieäm xem Chuùa toát laønh 

bieát maáy: haïnh phuùc thay keû aån naùu beân Ngöôøi - Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Kính sôï Chuùa ñi, ñoaøn daân thaùnh hôõi, vì ai kính sôï 

Ngöôøi chaúng thieáu thoán chi. Keû giaøu sang phaûi baàn cuøng 

ñoùi khoå, coøn ai tìm kieám Chuùa chaúng thieáu cuûa gì  - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 15,1-32              

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3- 5’) 

  

TAÏ ÔN 

         Laïy Thieân Chuùa laø Cha yeâu thöông chuùng con, Chuùa ñaõ 

taïo döïng neân chuùng con gioáng hình aûnh Chuùa vaø coøn yeâu 

thöông chuùng con maõi maõi. Khi toå toâng  chuùng con sa ngaõ, 

Chuùa ñaõ ban Con Moät yeâu daáu xuoáng traàn cöùu chuoäc nhaân 
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loaïi chuùng con. Khi chuùng con phaïm toäi, Chuùa laïi coøn ñi tìm 

vaø cöùu chöõa. Vôùi tình yeâu saâu thaúm naøy, chuùng con xin heát 

loøng ngôïi khen vaø taï ôn Thieân Chuùa: 

1-  Laïy Thieân Chuùa tình yeâu, Chuùa quaù toát laønh vôùi con 

ngöôøi, mieäng löôõi loaøi ngöôøi chuùng con khoâng theå keå 

heát ñöôïc nhöõng ôn cao troïng ñaõ nhaän, chuùng con xin 

hôïp vôùi Chuùa Gieâsu, Ngöôøi Con Yeâu Daáu cuûa Chuùa, vò 

Anh Caû cuûa chuùng con daâng lôøi taï ôn Thieân Chuùa - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñeán traàn gian khoâng phaûi ñeå cöùu 

nhöõng ngöôøi coâng chính, nhöng ñeå cöùu chöõa nhöõng toäi 

nhaân, neân ñaõ khoå coâng tìm kieám chieân laïc treân khaép 

neûo ñöôøng, ñeå daãn ñöa hoï trôû veà ñoaøn chieân cuûa Chuùa 

vaø cho hoï ñöôïc soáng an laønh - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, ngaøy nay Chuùa cuõng duøng caùc vò muïc 

töû ñeå tieáp tuïc coâng vieäc nuoâi döôõng ñöùc tin cho ñoaøn 

chieân vaø Chuùa coøn duøng cha meï, nhöõng ngöôøi coù traùch 

nhieäm treân chuùng con, giuùp chuùng con neân chieân ngoan, 

hieàn trong ñoaøn chieân cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng phaûi laø quan toøa ñeå keát 

aùn chuùng con, duø chuùng con coù ngaøn laàn toäi loãi. Nhöng 

Chuùa laø Ñaáng luoân yeâu thöông tha thöù vaø duøng nhieàu 
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caùch giuùp chuùng con trôû veà vôùi Chuùa, nhaát laø khi chuùng 

con ñeán laõnh nhaän bí tích hoøa giaûi - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5-  Laïy Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng ñeàu nhaän 

ñöôïc bieát bao ôn laønh Chuùa ban trong cuoäc ñôøi, nhöng 

coù leõ ít khi naøo chuùng con daønh giôø ngoài beân Thaùnh Theå 

ñeå taï ôn Chuùa. Giôø phuùt naøy ñaây, chuùng con xin taï ôn 

Chuùa thay cho nhöõng giaây phuùt höõng hôø ñoù. Xin Chuùa 

ñoaùi thöông chaáp nhaän loøng thaønh cuûa chuùng con – 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.   

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.   

    

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì …     

                                            

SAÙM HỐI                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Thieân Chuùa laø Cha raát nhaân töø vaø saün saøøng yeâu 

thöông tha thöù toäi loãi cho nhöõng ai  bieát saùm hoái trôû veà. Naøy 

chuùng con ñaây, nhöõng ngöôøi con cuõng mang ñaày tính yeáu 

ñuoái vaø toäi loãi, xin ñöôïc quyø tröôùc nhan Chuùa vaø thuù nhaän 

nhöõng laàm loãi ñaõ vaáp phaïm trong cuoäc ñôøi, xin Chuùa thöông 

xoùt vaø ban ôn cöùu ñoä cho chuùng con: 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø hình aûnh cuûa Chuùa Cha ñeán 

toû baøy tình yeâu thöông cho nhaân loaïi chuùng con, nhöng 

nhaân loaïi chuùng con laïi khoâng ñoùn nhaän tình yeâu laï luøng 

naøy cuûa Chuùa, vì chuùng con thieáu ñöùc tin, thieáu loøng 
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yeâu meán Thieân Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa, Chuùa luoân yeâu quyù töøng con ngöôøi vaø coi 

chuùng con nhö laø phaàn quan troïng, ñeå chia seû nieàm vui 

troïn veïn cuûa Nöôùc trôøi vôùi trieàu thaàn thieân quoác. Coøn 

chuùng con laïi chöa bieát quyù troïng anh chò em soáng 

chung quanh chuùng con, nhaát laø nhöõng ngöôøi toäi loãi, 

khieán hoï ngaøy caøng xa lìa Chuùa vaø Giaùo Hoäi - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa nhö vò chuû chaên caát coâng tìm 

kieám vaø daãn chieân veà ñaøn. Nhöng vì phaïm toäi, vaø vì 

khoâng tin vaøo tình yeâu Thieân Chuùa luoân phuû laáp moïi loãi 

laàm cuûa con ngöôøi, neân nhieàu laàn con ngöôøi ñaõ laån troán 

tình yeâu Thieân Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, ñaõ bao laàn Chuùa ñaõ nhaãn naïi chôø ñôïi 

chuùng con döùt khoaùt vôùi toäi loãi, vôùi nhöõng thoùi quen 

xaáu, ñeå laõnh nhaän ôn tha thöù cuûa Chuùa vaø trôû neân toát 

laønh, nhöng chuùng con vaãn coøn chaäm chaïp hoaùn caûi - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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5- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø maãu göông hieàn laønh vaø tha 

thöù ñeå chuùng con noi theo, nhöng chuùng con laïi cöù ñeå 

cho baûn tính töï nhieân cuûa mình boäc tröïc, neân ñaõ laøm môø 

nhaït hình aûnh toát laønh cuûa Chuùa trong chuùng con - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.   

          

(Thinh laëng 3–5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Con vaãn troâng caäy Chuùa…      

                                

XIN ÔN                           (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, cuoäc ñôøi chuùng con laø 

thaân löõ khaùch ñang treân haønh trình veà queâ trôøi, chuùng con ao 

öôùc ñöôïc theo Chuùa ñeán cuøng, nhöng chuùng con cuõng coøn bò 

raát nhieàu caùm doã, chuùng con xin troâng caäy vaøo ôn Chuùa giuùp 

vaø xin daâng leân Chuùa nhöõng lôøi caàu xin: 

1-  Giaùo Hoäi laø duïng cuï ñeå lôøi rao giaûng cuûa Chuùa Gieâsu 

ñaït tôùi moïi theá heä -Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa ban ñaày 

traøn ôn Chuùa Thaùnh Thaàn treân caùc vò Muïc Töû trong Hoäi 

Thaùnh, ñeå caùc ngaøi tieáp tuïc loan truyeàn ñöùc tin chaân 

chính cho muoân daân –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùng con xin daâng leân Chuùa nhöõng ñau khoå, nhöõng 

baát oån cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi hoâm nay - Xin Chuùa 

an uûi hoï vaø soi saùng cho caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia, bieát 

tìm ra phöông caùch ñem laïi hoøa bình cho daân toäc vaø baûo 
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veä ngöôøi daân ñöôïc bình an, haïnh phuùc –  Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Chuùng con xin daâng leân Chuùa traùch nhieäm cuûa ngöôøi 

cha, ngöôøi meï trong gia ñình – Xin Chuùa cho chuùng con 

coù loøng nhaân töø nhö Chuùa moãi khi phaûi söûa daïy con caùi, 

ñeå con caùi chuùng con khoâng bò hö maát  – Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Chuùng con xin daâng leân Chuùa giôùi treû hoâm nay, töông 

lai cuûa Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi  - Xin Chuùa ban cho caùc em 

sieâng naêng laõnh nhaän caùc bí tích, nhaát laø Bí Tích Thaùnh 

Theå, ñeå nhôø ôn Chuùa naâng ñôõ, caùc em khoûi vaáp ngaõ 

tröôùc nhöõng caïm baãy cuûa cuoäc ñôøi – Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng con  caàu xin Chuùa thöông 

ñeán nhöõng anh chò em chuùng con ñang laïc xa Chuùa vaø 

Giaùo Hoäi. Xin Chuùa ban ôn hoaùn caûi vaø giuùp hoï mau trôû 

veà ñoaøn tuï trong ñaïi gia ñình cuûa Chuùa – Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

        

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt caàu nguyeän cho 

caùc linh hoàn vaø moãi ngöôøi xin ôn rieâng) 
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KEÁT THUÙC          

 Haùt:    Naøy con laø Ñaù          

                                  Ñaây nhieäm tích 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXV THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn–Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa…    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Thieân Chuùa laø Cha yeâu thöông chuùng con, Cha ñaõ 

taïo döïng chuùng con gioáng hình aûnh cuûa Cha vaø khi toå toâng 

chuùng con loãi phaïm, Cha ñaõ khoâng boû rôi chuùng con, nhöng 

ñaõ ban Ñöùc Kitoâ, Ngöôøi Con Chí AÙi cuûa Cha ñeán traàn gian, 

ñeå qua caùi cheát ñau thöông cuûa Ngöôøi, Ngöôøi ñaõ cöùu chuùng 

con khoûi aùn traàm luaân  muoân thuôû. Vôùi loøng bieát ôn chaân 

thaønh, chuùng con xin hôïp cuøng toaøn daân thaùnh daâng lôøi toân 

vinh Chuùa: 

1- Saáp mình laïy Ba Ngoâi moät Chuùa, aùnh thieàu quang muoân 

thuôû saùng soi, phaän heøn daâng kính Chuùa Trôøi, caâu ca 

ñieäu haùt muoân lôøi ngôïi khen. Loøng tin kính ngaøy ñeâm 

chaúng ñoåi: Chuùa laø Cha tuyeät ñoái quang vinh, Ngoâi Hai 

Con Moät hieån linh, Thaùnh Thaàn do bôûi moái tình Cha 

Con – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

               Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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2- OÂi chaân lyù! OÂi loøng aùi tuaát! Chính Ngaøi laø phöôùc thaät voâ 

bieân; nay tin caäy meán trung kieân, mai leân gaëp Chuùa thoûa 

nieàm öôùc mong. OÂi cöùu caùnh! OÂi nguoàn sinh löïc! Taùc 

taïo neân muoân vaät muoân loaøi; thuûy chung chæ coù mình 

ngaøi, uûi an naâng ñôõ nhöõng ai tín thaønh – Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

              Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

              

3- Moïi söï ñeàu phaùt sinh bôûi Chuùa, ñöôïc Ngaøi ban no thoûa 

nieàm vui, Thaùnh Nhan toûa aùnh raïng ngôøi, aáy laø phaàn 

thöôûng cho ngöôøi caäy troâng – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

              Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.   

  

4- Cuøng chaïy ñeán tình thöông Thaùnh Phuï, vaø nguyeän xin 

Thaùnh Töû, Thaùnh Thaàn, caâu kinh hoøa tieáng thôû than, 

daùm mong löôïng caû töø nhaân ñaùp lôøi –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

              Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
         

(Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 16, 1-13                   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

      Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con 

thaät haïnh phuùc, khi coù Chuùa laø nguoàn maïch moïi aân suûng 
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thieâng lieâng ôû cuøng chuùng con trong moïi giaây phuùt, nhaát laø 

luùc chuùng con röôùc Chuùa vaøo loøng. Chuùa trôû neân gia nghieäp 

vónh cöûu cho ñôøi chuùng con, trôû neân nguoàn baûo ñaûm ôn cöùu 

ñoä cho söï soáng thaät cuûa chuùng con. Ñöôïc ôû beân Chuùa giôø 

naøy, loøng chuùng con vui möøng vaø mieäng löôõi chuùng con xin 

caát lôøi ca tuïng vaø taï ôn Chuùa: 

 

1- Taï ôn Chuùa laø chuû cuoäc soáng cuûa chuùng con. Chuùa ñaõ 

ban hôi thôû, söï soáng, nieàm vui vaø caû aâu lo cho chuùng con 

trong cuoäc ñôøi laøm gia saûn, ñeå moãi ngaøy soáng, laø moãi 

ngaøy chuùng con laïi ñöôïc gaén boù vôùi Chuùa vaø ñöôïc 

höôûng tình yeâu quan phoøng cuûa Chuùa nhieàu hôn - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, ôû traàn gian naøy chuùng con khoâng coù 

kho taøng vónh cöûu, nhöng chuùng con coù Chuùa laø Ñaáng 

giaøu sang phuù quyù, Ñaáng ñaõ hieán maïng mình nuoâi soáng 

chuùng con, Ñaáng muoân ñôøi chæ bieát cho ñi khoâng tính 

toaùn, Ñaáng khoâng heà boû rôi ai chaïy ñeán khaån caàu - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, caøng suy gaãm veà tình yeâu Thieân Chuùa 

vaø caùch thöùc Thieân Chuùa daïy doã loaøi ngöôøi, chuùng con 

caøng nhaän ra söï khoân ngoan cuûa Thieân Chuùa thì vöôït xa 

trí hieåu cuûa loaøi ngöôøi vaø loaøi ngöôøi chuùng con thaät laø 

coù phuùc khi ñöôïc Chuùa ñoaùi thöông - Chuùng con xin taï 

ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 



 

 

CHẦU THÁNH THỂ NĂM C                                                                 305 

 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa trao cho moãi ngöôøi chuùng con 

caùch naøo ñoù cuõng laø quaûn gia cuûa ñôøi mình, chuùng con 

chæ coù theå trung tín ñöôïc khi troâng caäy vaøo ôn Chuùa, xin 

Chuùa giuùp chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.    

       

(Thinh laëng 3-5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia se û) 

 Haùt : Töø muoân thuôû …  

             

SAÙM HOÁI                                        (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa chuùng con, chæ mình Chuùa 

môùi coù söï giaøu sang ñích thöïc, coøn söï giaøu sang cuûa nhaân 

loaïi chuùng con cuõng chaúng coù giaù trò gì tröôùc maët Chuùa. 

Nhöng ñaõ bao laàn trong ñôøi, chuùng con laïi ñeå loøng mình bò 

loâi cuoán bôûi nhöõng aâu lo vaät chaát cho cuoäc soáng hieän taïi, vì 

chuùng con chöa tin töôûng vaøo söï quan phoøng cuûa Thieân 

Chuùa. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con xin thaønh 

taâm aên naên saùm hoái, xin Chuùa tha thöù vaø xoùt thöông chuùng 

con: 

1- Laïy Chuùa, Chuùa trao traùi ñaát cho loaøi ngöôøi chuùng con 

söû duïng, nhöng chuùng con laïi khai thaùc noù voâ chöøng, 

laøm aûnh höôûng ñeán khí haäu vaø moâi tröôøng, khieán con 

ngöôøi laïi than traùch Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Moãi ngaøy treân theá giôùi coù bao nhieâu ngöôøi cheát vì ñoùi 

aên vaø beänh taät, nhöng laïi coù bieát bao nhieâu ngöôøi dö 
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thöøa cuûa aên thöùc uoáng vaø phung phí tieàn baïc vaøo vieäc 

toäi loãi. Söï traùi ngöôïc naøy ñaõ laøm cho con ngöôøi ngaøy 

caøng theâm oaùn gheùt nhau - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.   

    

3- Laïy Chuùa Gieâsu, vì baát trung trong cuûa caûi, neân bao gia 

ñình ñaõ phaûi tan naùt, xaõ hoäi phaûi gaùnh chòu moïi haäu quaû 

xaáu, nhöng löông taâm con ngöôøi ñaõ chai lyø trong toäi, neân 

vaãn cöù taùi dieãn ñieàu ñoù ñeå thu lôïi baát chính cho mình - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

      

4- Laïy Chuùa, chuùng con laø nhöõng ngöôøi quaûn lyù thöôøng 

khoân ngoan theo kieåu theá gian, neân nhieàu luùc chuùng con 

chöa bieát duøng cuûa caûi Chuùa ban, ñeå laøm ích cho phaàn 

roãi chuùng con vaø taát caû moïi ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, xin thöù tha cho nhöõng laàn chuùng con 

ñaõ laøm ngô, khoâng quan taâm, khoâng chia seû cho ngöôøi 

khaùc nhöõng gì hoï ñang caàn cho söï soáng - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng; 

 coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Chuùa nhaân töø …                                     
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XIN ÔN                                (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin taï ôn Chuùa 

ñaõ ban cho chuùng con coù nhöõng giaây phuùt ôû tröôùc nhan thaùnh 

Chuùa. Giôø ñaây, chuùng con saép rôøi nhaø Chuùa ñeå trôû veà vôùi gia 

ñình, chuùng con thieát tha xin Chuùa haõy cuøng ñoàng haønh vôùi 

chuùng con vaø chuùng con xin daâng Chuùa nhöõng öôùc nguyeän: 

 

1- Chuùng con xin daâng leân Chuùa caùc vò muïc töû trong Hoäi 

Thaùnh, xin Chuùa thaùnh hoùa, gìn giöõ vaø ban traøn ñaày aân 

suûng cuûa Chuùa treân caùc ngaøi, ñeå giöõa nhöõng khoù khaên 

cuûa söù vuï, caùc ngaøi vaãn laø nhöõng ngöôøi trung thaønh 

phaân phaùt cuûa caûi thieâng lieâng Chuùa trao qua caùc bí tích 

- Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Giaùo Hoäi luoân ñöùng veà phía ngöôøi ngheøo - Chuùng con 

caàu xin Chuùa cho caùc hoaït ñoäng baùc aùi cuûa Hoäi Thaùnh 

ñöôïc nhieàu ngöôøi hoã trôï, ñeå nhöõng ngöôøi ngheøo, ngöôøi 

baát haïnh caûm nhaän ñöôïc Chuùa ñang an uûi vaø naâng ñôõ hoï 

qua nhöõng söù giaû Chuùa gôûi ñeán - Chuùng con caàu xin 

Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

   

3- Treân theá giôùi ngaøy nay vaãn coøn nhieàu ngöôøi laâm vaøo 

caûnh maøn trôøi chieáu ñaát vì chieán tranh - Chuùng con caàu 

xin Chuùa loaïi tröø nhöõng maàm moáng chieán tranh ra khoûi 

xaõ hoäi, vaø xin ban hoøa bình ñích thöïc cuûa Chuùa cho 

nhaân loaïi - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.     
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4- Laïy Chuùa Gieâsu, xin daïy chuùng con bieát xöû duïng cuûa 

caûi Chuùa ban, ñeå laøm vinh danh Chuùa vaø cöùu roãi nhieàu 

linh hoàn. Xin cuõng ñöøng ñeå chuùng con laâm vaøo caûnh 

tuùng ngheøo maø laøm nhöõng ñieàu baát chính - Chuùng con 

caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

5- Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho giôùi treû hoâm nay bieát 

caùch laøm ra cuûa caûi hôïp vôùi löông taâm Kitoâ giaùo, vaø xin 

cho nhöõng ngöôøi ñang thaát nghieäp coù coâng aên vieäc laøm, 

nhöõng ngöôøi yeáu söùc khoûe ñöôïc xaõ hoäi quan taâm, ñeå 

moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc an vui haïnh phuùc - Chuùng con caàu 

xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.              

(Môøi coäng ñoaøn quyø- Thinh laëêng, ít phuùt caàu nguyeän cho 

caùc linh hoàn vaø moãi ngöôøi xin ôn rieâng) 

 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt :   Naøy Con Laø Ñaù  

                 Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

                

 

CHUÙA NHAÄT XXVI THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin–Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Con quyø goái …  (Thinh laëng giaây laùt) 
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TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc ôû 

tröôùc toân nhan Chuùa laø Ñaáng cao caû voâ cuøng, Ñaáng maø tieân 

tri Isaia ñaõ nhìn thaáy caùc thieân thaàn Xeâraphim phuû phuïc toân 

thôø vaø tung hoâ: ‚Thaùnh! Thaùnh! Chí Thaùnh! Ñöùc Chuùa caùc 

ñaïo binh laø Ñaáng Thaùnh! Caû maët ñaát raïng ngôøi vinh quang 

Chuùa‛. Vaâng laïy Thieân Chuùa laø Chuùa chuùng con, Chuùa thaät 

xöùng muoân lôøi toân vinh chuùc tuïng, nhaân loaïi chuùng con xin 

cuùi ñaàu phuû phuïc suy toân:  

 1- Toâi seõ khoâng ngöøng chuùc tuïng Chuùa, caâu haùt möøng 

Ngöôøi chaúng ngôùt treân moâi. Linh hoàn toâi haõnh dieän vì 

Chuùa, xin caùc baïn ngheøo nghe toâi noùi maø vui leân  - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Haõy cuøng toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa; ta ñoàng thanh taùn 

tuïng Danh Ngöôøi, toâi ñaõ tìm kieám Chuùa vaø Ngöôøi ñaùp 

laïi, giaûi thoaùt cho khoûi moïi noãi kinh hoaøng - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

   

3- Ai nhìn leân Chuùa seõ vui töôi hôùn hôû, khoâng bao giôø beõ 

maët hoå ngöôi. Keû ngheøo naøy keâu leân vaø Chuùa ñaõ nhaän 

lôøi, cöùu cho khoûi moïi côn nguy khoán -Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Söù thaàn cuûa Chuùa ñoùng traïi chung quanh, ñeå giaûi thoaùt 

nhöõng ai kính sôï Ngöôøi. Haõy nghieäm xem Chuùa toát laønh 
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bieát maáy: haïnh phuùc thay keû aån naùu beân Ngöôøi! - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Kính sôï Chuùa ñi, ñoaøn daân thaùnh hôõi, vì ai kính sôï 

Ngöôøi chaúng thieáu thoán chi. Keû giaøu sang phaûi baàn cuøng 

ñoùi khoå, coøn ai tìm kieám Chuùa chaúng thieáu cuûa gì -

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 16, 19- 31     

(Môøi coäng ñoaøn ngoài - Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 2-3’)  

  

TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa laø taám baùnh beû ra ñeå 

phaân phaùt cho muoân ngöôøi. Haèng ngaøy Chuùa döôõng nuoâi 

chuùng con nôi baøn Tieäc Thaùnh trong moãi Thaùnh Leã, ñöôïc 

Chuùa öu aùi quan taâm höôùng daãn, ñöôïc Chuùa laéng nghe vaø 

ñaùp lôøi. Ñoù laø nhöõng aân hueä Chuùa ñaõ ban, maø chuùng con 

nhaän ra mình thaät khoâng xöùng ñaùng. Ñöùng tröôùc tình yeâu cao 

troïng naøy, chuùng con xin daâng Chuùa loøng thaønh bieát ôn: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø ngöôøi giaøu ñích thöïc, luoân 

bieát cho ñi vaø phaân phaùt. Coøn chuùng con laø ngöôøi luoân 

ñöôïc nhaän laõnh töø nguoàn aân suûng cuûa Chuùa, heát ôn naøy 
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ñeán ôn khaùc trong suoát cuoäc ñôøi - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy trong thaùnh leã, chuùng con laïi 

ñöôïc Chuùa hieán mình laøm cuûa aên, cuûa uoáng döôõng nuoâi 

linh hoàn chuùng con nôi döông theá - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñeán vôùi con ngöôøi thaät ñôn sô, 

khieâm toán trong hình baùnh röôïu, ñeå gaàn guõi vôùi con 

ngöôøi vaø trôû neân baïn ñöôøng höôùng daãn chuùng con veà vôùi 

Chuùa Cha - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng xa laùnh nhöõng ngöôøi giaøu 

coù, nhöng giuùp hoï nhaän  ra giaù trò vónh cöûu maø hoï caàn 

tích tröõ, ñoù laø aân suûng thieâng lieâng vaø tình lieân ñôùi vôùi 

moïi ngöôøi xung quanh, ñeå hoï ñöôïc haïnh phuùc ñôøi naøy 

vaø caû ñôøi sau - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, khi chieâm ngöôõng tình yeâu Chuùa trong 

Bí Tích Thaùnh Theå, chuùng con nhaän ra moät ñieàu caên 

baûn cho ñôøi soáng Kitoâ höõu chuùng con ñoù laø: Chuùa chính 

laø ñieåm töïa duy nhaát cho ñôøi chuùng con. Ngoaøi Chuùa ra, 

chuùng con khoâng tìm ñaâu ñöôïc bình an haïnh phuùc ñích 

thöïc - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.      
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(Thinh laëng 3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Bieát laáy gì …   

                    

SAÙM HỐI                    (Môøi coäng ñoaøn quyø)        

           Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng trong moät theá 

giôùi ñaët söï höôûng thuï leân treân taát caû vaø coi ñoù nhö cöùu caùnh, 

khieán con ngöôøi daàn daàn maát yù thöùc tình lieân ñôùi vôùi nhau. 

Ñöùng tröôùc vaán ñeà naøy, chuùng con cuõng bò cuoán theo nhöõng 

yù nghó cuûa thôøi ñaïi vaø tìm moïi caùch ñeå soáng thoaûi maùi theo yù 

rieâng, khoâng coøn caûm thöùc veà toäi nöõa. Ñoù cuõng laø nguy cô 

laøm chuùng con xa rôøi Chuùa, xa rôøi söï soáng vónh cöûu Chuùa 

ban. Giôø ñaây, ôû tröôùc nhan cöïc thaùnh Chuùa, chuùng con naøi 

xin Chuùa haõy thöù tha vaø hoaùn caûi chuùng con : 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, ñaõ nhieàu laàn trong ñôøi, Chuùa ñaõ duøng 

Lôøi Chuùa vaø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm thöùc tænh 

löông taâm chai cöùng cuûa chuùng con, ñeå chuùng con hoaùn 

caûi, nhöng chuùng con vaãn coi thöôøng taát caû vaø khoâng 

muoán nghe lôøi giaùo huaán - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, con ngöôøi hoâm nay ñaùnh giaù nhau qua 

vaät chaát vaø ñòa vò, nhöng laïi thieáu khích leä nhau soáng 

thaùnh thieän ñeå ñöôïc vaøo nöôùc Chuùa - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

     3- Laïy Chuùa Gieâsu, treân theá giôùi coøn coù raát nhieàu ngöôøi 

ngheøo caàn ñöôïc giuùp ñôõ, ñeå coù cuûa aên giöõ ñöôïc maïng 
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soáng. Nhöng quan troïng hôn ñieàu ñoù nöõa laø con ngöôøi 

ñang ñoùi Thaùnh Theå Chuùa, vì hoï ít daønh thôøi giôø tham 

döï Thaùnh leã, röôùc leã vaø laõnh nhaän caùc bí tích - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa cho nhaân loaïi möôïn thôøi gian ñeå 

laøm lôøi nhöõng neùn baïc Chuùa trao vaø moät ngaøy naøo ñoù, 

Chuùa seõ trieäu taäp chuùng con veà hoaøn traû laïi cho Chuùa caû 

voán laãn lôøi, nhöng chuùng con ñaõ khoâng yù thöùc traùch 

nhieäm ñöôïc trao ñeå laøm lôøi coâng phuùc tröôùc maët Chuùa - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ ban cho chuùng con bieát bao 

hoàng aân, theá maø chuùng con khoâng nhôù ñeán ñeå taï ôn, maø 

nhieàu laàn coøn laøm Chuùa buoàn loøng vaø laøm maát tình 

nghóa vôùi anh chò em xung quanh - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

         

(Thinh laëng 3 -5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû)          

 Haùt: Naêm thaùng daøi…    

              

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy 

Chuùa. Chuùng con keâu caàu Danh Chuùa laø Ñaáng ñaõ hieán mình 

vì yeâu thöông nhaân loaïi. Chuùng con ñaët hy voïng nôi Chuùa, 

chuùng con chaïy ñeán vôùi Chuùa vôùi caû taám loøng yeâu meán caäy 
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troâng vaø phoù thaùc, xin Chuùa ñoaùi thöông vaø laéng nghe tieáng 

chuùng con nguyeän caàu:  

1- Hoäi Thaùnh laø daáu chæ cuûa tình yeâu vaø söï lieân ñôùi cho 

moïi ngöôøi  – Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc vò 

Muïc Töû trong Giaùo Hoäi, luoân bieát tìm ñeán vôùi ngöôøi 

ngheøo ñeå caûm thoâng, chia seû, naâng ñôõ vaø cuûng coá ñôøi 

soáng ñöùc tin cho hoï – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy treân theá giôùi ñeàu coù nhöõng 

cuoäc xung ñoät voâ nghóa. Chuùng con caàu xin Chuùa haõy 

phaù ñoå nhöõng yù nghó ñen toái cuûa nhöõng ai ñang gieo raéc 

maàm moáng chieán tranh vaø xin thöông giuùp hoï traùnh xa 

ñieàu aùc, ñeå hoï cuõng ñöôïc höôûng ôn cöùu ñoä – Chuùng con 

caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa töø bi nhaân haäu, chuùng con xin daâng Chuùa 

nhöõng ngöôøi Coâng giaùo ñang coá tình soáng trong voøng toäi 

loãi. Xin Chuùa thöù tha vaø ban ôn hoaùn caûi, ñeå hoï ñöôïc 

sôùm aên naên trôû veà laõnh nhaän caùc bí tích Chuùa ban –  

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Chuùng con xin daâng leân Chuùa nhöõng anh chò em ñang 

ñau khoå veà tinh thaàn vaø theå xaùc- Xin Chuùa thöông naâng 

ñôõ vaø cho hoï bieát sieâng naêng chaïy ñeán vôùi Chuùa trong 

Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå kín muùc ñöôïc caùc ôn caàn thieát 
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cho ñôøi soáng ñöùc tin vaø xin cho moïi ngöôøi cuøng giuùp hoï 

kieân trì troâng caäy vaøo ôn Chuùa  – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con chæ coøn ñöôïc ôû tröôùc Nhan 

Thaùnh Chuùa ít phuùt nöõa thoâi, laø chuùng con laïi trôû veà vôùi 

gia ñình, vôùi caùc coâng vieäc thöôøng nhaät. Xin Chuùa 

thöông chuùc laønh vaø cho chuùng con luoân bieát môøi Chuùa 

ñeán ôû lại vôùi gia ñình, ñeå gia ñình chuùng con ñöôïc haïnh 

phuùc hôn – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû)                 

KEÁT THUÙC 

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.         

                                   Ñaây nhieäm tích. 

 

 
 

CHUÙA NHAÄT XXVII THÖÔØNG NIEÂN – C 

LEÃ MAÂN COÂI 

  

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh    

 Haùt: Cùuøng thờ lạy Chúa…  (Thinh laëng giaây laùt) 
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TOÂN THÔØ 

        Laïy Thieân Chuùa Ba Ngoâi Chí Thaùnh, chuùng con ca tuïng 

Chuùa ñaõ laøm muoân ñieàu kyø dieäu nôi cung loøng Ñöùc Trinh Nöõ  

Maria, ngöôøi coù phuùc hôn moïi ngöôøi phuï nöõ vì ñaõ cöu mang 

vaø sinh haï Chuùa Gieâsu laø Ngoâi Hai Thieân Chuùa, laø Thieân 

Chuùa thaät vaø laø ngöôøi thaät, ñaõ ñeán traàn gian ñeå cöùu chuoäc 

con ngöôøi. Cuøng vôùi Meï chuùng con xin daâng lôøi ca tuïng 

Chuùa:    

1- Ñaáng caû ñòa caàu ñaïi döông tinh tuù, haèng tin yeâu vaø thôø 

laïy kính toân. Ñaáng trò vì khaép vuõ truï caøn khoân, nay laïi 

muoán ñaàu thai trong loøng Meï – Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ñaáng boùng nguyeät vaàng oâ tuaân chæ thò, Ñaáng laáy thôøi 

gian ñieàu khieån muoân loaøi, ñaõ chaúng neà, baèng pheùp laï 

trinh thai ñeå cho Meï cöu mang troøn chín thaùng –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Meï dieãm phuùc, vì giôø ñaây mang naëng, Chuùa taïo thaønh 

trôøi ñaát, coõi voâ bieân. Ñaáng Toaøn Naêng, tay naém troïn uy 

quyeàn: thaân xaùc Meï laø Hoøm Bia Giao Öôùc  –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Ngöôøi trinh baïch, thieân söù chaøo dieãm phuùc, ñaõ thuï thai 

do quyeàn löïc Thaùnh Thaàn, vaãn tinh tuyeàn khi sinh haï 
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Thaùnh Nhaân, Ñaáng toaøn theå muoân daân töøng mong ñôïi –  

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- OÂi Thaùnh Töû Gieâsu ñaày laân aùi, ñaõ sinh ra laøm con Ñöùc 

Nöõ Trinh, kính daâng Ngaøi, cuøng Thaùnh Phuï, Thaùnh 

Linh, baøi ca tuïng ñeán muoân ñôøi muoân thuôû –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 1, 26-38   

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang ñöôïc 

chieâm ngaém Maàu Nhieäâm Nhaäp Theå cuûa Chuùa nôi cung loøng 

Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ngöôøi ñaõ soáng tröôùc ñöùc tin veà pheùp 

Thaùnh Theå, baèng söï daâng hieán chính maùu thòt mình cho Con 

Thieân Chuùa xuoáng theá laøm ngöôøi. Trong nieàm tin yeâu thôø 

kính, chuùng con xin daâng Chuùa lôøi tạ ơn: 

1. ‚Möøng vui leân hôõi Ñaáng ñaày aân suûng‛ - Laïïy Chuùa 

Gieâsu, cuøng vôùi Meï Maria, Meï Thaùnh Theå, chuùng con 

taï ôn Chuùa ñaõ ñoaùi thöông nhìn ñeán phaän heøn cuûa Meï, 
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caát nhaéc Meï leân, cho Meï ñöôïc vinh döï cöu mang Con 

Thieân Chuùa vaø ñeå chöông trình cöùu chuoäc con ngöôøi nôi 

Thieân Chuùa ñöôïc thöïc hieän - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2. ‚Ñöùc Chuùa ôû cuøng Baø‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, Meï cuûa 

Chuùa ñöôïc tuyeån choïn caùch ñoäc nhaát voâ nhò giöõa muoân 

ngaøn phuï nöõ, vì Thieân Chuùa luoân ôû vôùi Meï, ban cho Meï 

ñöôïc traøn ñaày Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå cung loøng Meï trôû 

neân nhö Hoøm Bia, nhö Ñeàn Thaùnh, nhö Nhaø Chaàu nôi 

vinh quang Thieân Chuùa hieän dieän giöõa loaøi ngöôøi - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3. ‚Toâi ñaây laø nöõ tyø cuûa Thieân Chuùa, xin Chuùa cöù laøm cho 

toâi nhö lôøi söù thaàn noùi‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, nhôø lôøi Fi-aùt 

naêm xöa cuûa Meï ñaõ hoøa quyeän vôùi lôøi ‚xin vaâng‛ cuûa 

Chuùa, khi vaâng lôøi Chuùa Cha xuoáng theá chuoäc toäi gian 

traàn, maø nhaân loaïi chuùng con ñaõ ñöôïc cöùu khoûi aùch noâ 

leä toäi loãi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4. Laïy Chuùa Gieâsu, ngay töø luùc nhaäp theå, nhaân tính Chuùa 

ñaõ ñöôïc traøn ñaày Thaùnh Thaàn. Chính töø ‚nguoàn sung 

maõn‛ naøy, maø nhaân loaïi chuùng con ñöôïc cöùu ñoä, ñöôïc 

laõnh nhaän heát ôn naøy ñeán ôn khaùc - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia se û) 

 Haùt: Linh hoàn toâi tung hoâ Chuùa…                          

 

SAÙM HỐI                     (Môøi coäng ñoaøn quyø)      

       Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin: Chuùa laø Thieân Chuùa 

thaät, nhöng ñaõ khoâng daønh cho mình ñòa vò cao sang ñoù, maø 

laïi chaáp nhaän xuoáng traàn, mang thaân phaän con ngöôøi nhö 

chuùng con chæ tröø toäi loãi, vaø ñaõ baèng loøng chòu cheát treân thaäp 

giaù ñeå cöùu ñoä loaøi ngöôøi. Quyø tröôùc tình yeâu bao la nhieäm 

maàu naøy cuûa Chuùa, chuùng con laø nhöõng ngöôøi ñaày yeáu ñuoái 

vaø toäi loãi, xin Chuùa tha thöù cho chuùng con: 

1- ‚Bôûi pheùp Chuùa Thaùnh Thaàn maø Ngöôøi xuoáng thai, sinh 

bôûi Baø Maria ñoàng trinh‛ – Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ 

nhaäp theå laøm ngöôøi caùch ñaây hôn hai ngaøn naêm, nhöng 

vaãn coøn nhieàu ngöôøi khoâng tin vaøo quyeàn naêng Thieân 

Chuùa, khi laøm cho Meï Maria, ngöôøi nöõ ñoàng trinh ñöôïc 

aân hueä cöu mang Con Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu ñoä duy 

nhaát cuûa traàn gian - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  ‚Thieân Chuùa ñaõ sai Con Moät vaøo trong theá gian, ngoõ 

haàu chuùng ta ñöôïc soáng nhôø Ngöôøi‛ - Xin Chuùa xoùt 

thöông ñeán nhöõng taâm hoàn ñang xa Chuùa, xa Giaùo Hoäi 

cuûa Chuùa, nhöõng taâm hoàn thôø ô tröôùc giaù maùu cöùu ñoä 

cuûa Chuùa ñaõ ñoå ra, ñeå ñem laïi söï soáng tröôøng sinh cho 

taát caû moïi ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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3-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ soáng troïn kieáp ngöôøi trong 

söï vaâng phuïc thaùnh yù Chuùa Cha vaø vaâng phuïc cha meï 

traàn gian caùch hoaøn haûo. Coøn chuùng con, chuùng con caûm 

thaáy mình coøn nhieàu thieáu soùt laém, chuùng con muoán 

vaâng phuïc thaùnh yù Chuùa, nhöng chuùng con laïi cöù thích 

chieàu theo yù rieâng cuûa mình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Haèng ngaøy treân theá giôùi vaãn coù nhieàu cuoäc xung ñoät 

xaûy ra chæ vì tranh giaønh quyeàn lôïi, khieán cho bao nhieâu 

ngöôøi ñau khoå, xaõ hoäi baát an, gia ñình phaân taùn vaø töông 

lai con ngöôøi bò ñe doïa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Loøng con ñau ñôùn …                        

             

XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu, trong daáu chæ khieâm haï cuûa baùnh vaø 

röôïu ñöôïc bieán ñoåi thaønh Mình vaø Maùu thaùnh Chuùa, Chuùa ñaõ 

ôû laïi vôùi nhaân loaïi chuùng con cho ñeán ngaøy taän theá, nhö moät 

söùc maïnh vaø cuûa aên ñaøng cho chuùng con laø nhöõng löõ khaùch 

ñang tieán veà nhaø Cha treân trôøi. Hôïp cuøng anh chò em ñang 

hieän dieän nôi ñaây, chuùng con chaân thaønh daâng leân Chuùa 

nhöõng lôøi caàu xin: 
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1- Thaùnh Theå laø Bí Tích Hieäp Thoâng – Chuùng ta cuøng caàu 

xin Chuùa cho ñoaøn chieân Chuùa luoân soáng hieäp nhaát vaø 

vaâng phuïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ Chuùa ñaõ tuyeån 

choïn, ñeå nhôø daáu chæ hieäp nhaát naøy, Danh Chuùa ngaøy 

caøng ñöôïc raïng saùng hôn –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Böõa tieäc Thaùnh Theå laø moät böõa tieäc ‚thaùnh‛ – Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu sieâng naêng 

tham döï Thaùnh leã vaø röôùc Chuùa vaøo loøng nhö moät baûo 

ñaûm söï soáng vónh cöûu mai sau – Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Con ngöôøi hoâm nay ñang maát daàn caûm thöùc veà toäi, vì 

hoï khoâng tin Thieân Chuùa laø Ñaáng thaáu suoát moïi bí aån, 

neân ñaõ deã daøng phaïm nhöõng ñieàu xaáu - Chuùng ta cuøng 

caàu xin Chuùa haõy ñeán phaù tan nhöõng yù nghó taêm toái ñoù 

vaø daãn ñöa moïi ngöôøi veà cuøng Thieân Chuùa –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Meï Maria laø göông maãu ñôøi soáng thanh khieát – Nhôø lôøi 

chuyeån caàu cuûa Meï Maria, Meï nhaân loaïi, chuùng ta cuøng 

caàu xin Chuùa gìn giöõ moãi ngöôøi trong baäc soáng cuûa 

mình, nhaát laø nôi caùc thanh thieáu nieân, ñeå ñôøi soáng moãi 

ngöôøi theâm an vui, haïnh phuùc – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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5-  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con xin daâng Chuùa taát caû 

nhöõng yù nghó, nhöõng öôùc muoán, nhöõng lo laéng maø moãi 

ngöôøi chuùng con ñang öu tö. Xin Chuùa haõy thöïc hieän 

nhöõng ñieàu gì ñeïp yù Chuùa nhaát, ñeå theâm vinh danh 

Chuùa vaø möu ích cho phaàn roãi caùc linh hoàn  –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.     

        

(Môøi coäng ñoaøn quyø - Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng. Coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC     

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.       

                                 Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXVIII THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh 

 Haùt: Ñaây loøng Chuùa aùi tuaát …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

    Laïy Chuùa Gieâsu, hoâm nay Chuùa quy tuï chuùng con veà 

beân Thaùnh Theå Chuùa ñeå nghæ ngôi, boài döôõng ñôøi soáng taâm 

linh sau nhöõng giaây phuùt baän roän vôùi cuoäc soáng. Chuùng con 
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tin Chuùa hieän dieän thaät trong pheùp Mình Thaùnh, ñeå ôû gaàn vôùi 

nhaân loaïi chuùng con, nuoâi döôõng chuùng con vaø cho chuùng 

con ñöôïc gaëp gôõ Thieân Chuùa. Ñoù laø moät aân hueä thieâng lieâng 

voâ cuøng lôùn lao cho linh hoàn chuùng con, chuùng con xin taï ôn 

Chuùa heát loøng vaø xin hôïp cuøng taát caû moïi ngöôøi treân döông 

theá ñang chaàu Thaùnh Theå, xin daâng leân Chuùa lôøi chuùc tuïng 

toân vinh: 

1- Chuùng ta haõy vui möøng caûm taï Chuùa Cha, ñaõ laøm cho 

chuùng ta trôû neân xöùng ñaùng, chung höôûng phaàn gia 

nghieäp daønh cho nhöõng ai thuoäc veà Ngöôøi, trong coõi ñaày 

aùnh saùng. Ngöôøi giaûi thoaùt ta khoûi quyeàn löïc toái taêm, vaø 

ñöa vaøo vöông quoác Thaùnh Töû chí aùi - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Trong Thaùnh Töû, ta ñöôïc cöùu chuoäc, ñöôïc thöù tha toäi 

loãi. Thaùnh Töû laø hình aûnh Thieân Chuùa voâ hình, laø 

Tröôûng Töû sinh ra tröôùc moïi loaøi thoï taïo. Vì trong 

Ngöôøi, muoân vaät ñöôïc taïo thaønh treân trôøi cuøng döôùi ñaát, 

höõu hình vôùi voâ hình. Daãu laø haøng duõng löïc thaàn thieâng, 

nay laø baäc quyeàn naêng thöôïng giôùi, taát caû ñeàu do Thieân 

Chuùa taïo döïng, nhôø Ngöôøi vaø cho Ngöôøi - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Ngöôøi coù tröôùc muoân loaøi muoân vaät, taát caû ñeàu toàn taïi 

trong Ngöôøi. Ngöôøi cuõng laø ñaàu cuûa thaân theå, nghóa laø 

ñaàu cuûa Hoäi Thaùnh; Ngöôøi laø khôûi nguyeân, laø Tröôûng 

Töû trong soá nhöõng ngöôøi töø coõi cheát soáng laïi, ñeå trong 
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moïi söï, Ngöôøi ñöùng haøng ñaàu - Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Vì Thieân Chuùa ñaõ muoán, laøm cho taát caû söï vieân maõn 

hieän dieän ôû nôi Ngöôøi. Cuõng nhö muoán nhôø Ngöôøi, maø 

laøm cho muoân vaät ñöôïc hoøa giaûi vôùi Ngöôøi. Nhôø maùu 

Ngöôøi ñoå ra treân thaäp giaù, Thieân Chuùa ñaõ ñem laïi bình 

an, cho moïi loaøi döôùi ñaát vaø muoân vaät treân trôøi  - Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2-3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe… (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 17, 11- 19     

(Môøi coäng ñoaøn ngoài - Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng - (Thinh laëng 2-3’)  

  

TAÏ ÔN 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå nguoàn maïch söï soáng vaø laø 

nieàm hy voïng cuûa moãi ngöôøi chuùng con. Chuùng con ñeàu laø 

ngöôøi mang ñaày nhöõng yeáu ñuoái vaø toäi loãi, khoâng xöùng ñaùng 

laøm con cuûa Chuùa. Nhöng Chuùa khoâng boû rôi chuùng con, maø 

ñaõ giô tay cöùu giuùp chuùng con trong moïi hoaøn caûnh. Caûm 

meán tình yeâu cao troïng naøy, chuùng con xin heát loøng taï ôn 

Chuùa: 
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1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa xuoáng traàn gian hoaøn toaøn töï 

nguyeän vaâng theo thaùnh yù Chuùa Cha vaø cuõng töï nguyeän 

ñeán gaëp gôõ con ngöôøi,  ñeå ban ôn, cöùu chöõa vaø daãn con 

ngöôøi veà höôûng nguoàn ôn cöùu ñoä vôùi Ba Ngoâi Thieân 

Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø nguoàn aân suûng, laø taám baùnh 

beû ra ñeå phaân phaùt cho muoân ngöôøi, maø haèng ngaøy 

trong moãi Thaùnh Leã, chuùng con ñöôïc höôûng nhöõng aân 

loäc ñoù. Chuùng con nhìn nhaän raèng: mình chæ laø taïo vaät 

ñöôïc Thieân Chuùa döïng neân töø buïi ñaát, theá maø Ngöôøi ñaõ 

yeâu thöông ñeán noãi ñaõ ban Con Moät yeâu daáu xuoáng 

traàn, laøm cuûa leã hy sinh cho nhaân loaïi chuùng con ñöôïc 

soáng ñôøi ñôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng muoán nhìn chuùng con 

phaûi ñau khoå phaàn hoàn maõi maõi, nhöng ñaõ ban bí tích 

hoøa giaûi cho chuùng con caûm nhaän ñöôïc: Chuùa ñaõ hy sinh 

chòu cheát treân thaùnh giaù, ñeå cöùu nhaân loaïi chuùng con 

khoûi aùn töû ñôøi ñôøi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin chæ coù Chuùa môùi coù 

quyeàn naêng cöùu chöõa phaàn hoàn vaø phaàn xaùc chuùng con. 

Chæ coù Chuùa môùi ban ôn giuùp söùc, ñeå chuùng con thoaùt 
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khoûi moïi ñieàu xaáu naèm saâu trong yù töôûng vaø haønh ñoäng 

cuûa chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Th/ laëng 3-5’moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Khuùc caûm taï …                      

 

SAÙM HỐI                    (Môøi coäng ñoaøn quyø)        

           Laïy Thieân Chuùa cuûa chuùng con, Chuùa quaù toát laønh vaø 

töø bi nhaân haäu. Chuùa luoân ban phaùt caùc aân hueä caùch dö traøn 

tuøy theo con ngöôøi caàn ñöôïc trôï giuùp. Nhöng ñaõ coù bao nhieâu 

laàn trong ñôøi, chuùng con ñöôïc nhaän laõnh ôn Chuùa maø queân 

chöa caùm ôn. Giôø ñaây quyø tröôùc toân nhan uy linh Cöïc Thaùnh 

Chuùa, chuùng con tha thieát xin Chuùa thöù tha moïi loãi laàm 

chuùng con ñaõ vaáp phaïm, vaø giuùp chuùng con boû ñi nhöõng gì 

laøm caûn trôû chuùng con ñeán vôùi nguoàn aân suûng cuûa Chuùa: 

 

1- ‚Laïy Thaày Gieâsu, xin duû loøng thöông ñeán chuùng toâi!‛ - 

Laïy Chuùa Gieâsu, nhìn beà ngoaøi thì khoâng ai trong 

chuùng con maéc caên beänh nguy hieåm naøy, nhöng caùch 

naøo ñoù, chuùng con cuõng coù nhöõng ‚beänh phong‛ laø toäi 

loãi, caàn chaïy ñeán xin Chuùa thöù tha. Theá maø chuùng con 

coøn chaàn chöø chöa ñeán laõnh nhaän Bí Tích Hoøa giaûi ñeå 

ñöôïc Chuùa cöùu chöõa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- ‚Moät ngöôøi trong boïn hoï, thaáy mình ñöôïc khoûi, lieàn 

quay trôû laïi vaø lôùn tieáng tung hoâ Thieân Chuùa‛ - Laïy 
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Chuùa Gieâsu, ai trong chuùng con cuõng nhaän ñöôïc nhieàu 

ôn Chuùa trong cuoäc ñôøi. Vaø ôn cao troïng nhaát laø ôn 

ñöùc tin, ñeå laøm men muoái cho ñôøi. Nhöng chuùng con 

laïi thôø ô vôùi ôn Chuùa vaø cuõng chöa daùm tuyeân xöng 

Chuùa tröôùc maët moïi ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

     3- Laïy Chuùa Gieâsu, trong Thaùnh Theå, trieàu ñaïi Thieân 

Chuùa ñaõ ôû giöõa loaøi ngöôøi chuùng con. Theá maø chuùng 

con chöa tin, chöa thôø laïy toân kính, chöa khieâm nhöôøng 

hoaùn caûi, chöa sieâng naêng chaïy ñeán vôùi Chuùa ñeå ñöôïc 

Chuùa xoùt thöông vaø chuùc laønh - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa laø Cha yeâu thöông nhaân loaïi chuùng con, 

Chuùa ñaõ ñaët moãi ngöôøi chuùng con vaøo ñòa vò, hoaøn 

caûnh khaùc nhau ñeå giuùp nhau soáng thaùnh thieän theo 

göông Chuùa. Nhöng chuùng con laïi chöa yù thöùc soáng 

ñieàu naøy, neân ñaõ laøm nhieàu ngöôøi hieåu laàm ñaïo vaø 

khoâng tin vaøo loøng thöông xoùt cuûa Chuùa - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

 

(Thinh laëng 3 -5’, moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû)          

 Haùt: Tình yeâu Chuùa cao vôøi bieát bao…    
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XIN ÔN             (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, con ngöôøi hoâm nay ñang 

raát caàn aân suûng Thaùnh Linh cuûa Chuùa, ñeå chuùng con thoaùt 

khoûi nhöõng möu keá cuûa aùc thaàn. Chuùng con chaïy ñeán naøi xin 

Chuùa thöông cöùu giuùp phaàn hoàn, phaàn xaùc chuùng con, cho 

chuùng con ñöôïc soáng trong aân nghóa cuûa Chuùa:  

   

1- Giaùo Hoäi laø ngöôøi ngöôøi meï hieàn luoân quan taâm ñeán 

ñoaøn con – Chuùng con caàu xin Chuùa cho moãi ngöôøi Kitoâ 

höõu trong Giaùo Hoäi, luoân yeâu meán, tin töôûng, bieát ôn vaø 

caàu nguyeän cho Giaùo hoäi, ñaëc bieät laø cho Ñöùc Thaùnh 

Cha Phanxicoâ, caùc Ñöùc Giaùm Muïc vaø caùc linh muïc cuûa 

Chuùa  – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- ‚Trieàu ñaïi Thieân Chuùa ñang ôû giöõa caùc oâng‛ - Chuùng ta 

cuøng caàu xin Chuùa cho caùc linh muïc, tu só vaø nhöõng ai 

ñang chaêm soùc nhöõng ngöôøi ñau yeáu, beänh taät, ñöôïc coù 

taám loøng töø bi nhaân haäu cuûa Chuùa, ñeå trong coâng taùc 

phuïc vuï, moïi ngöôøi nhaän ra hoï laø hình aûnh cuûa Chuùa – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

  

3- Laïy Thieân Chuùa laø Ñaáng haèng soáng, xin phuïc hoài söï 

soáng linh hoàn cho nhöõng ai ñaõ lìa xa ñöùc tin cuûa Chuùa, 

ñeå trong Naêm Thaùnh Naêm Ñöùc Tin naøy, hoï ñöôïc sôùm 

quay veà höôûng ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa vaø ñoaøn tuï laïi vôùi 

ñaïi gia ñình Giaùo Hoäi  –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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4- Chuùng con xin daâng leân Chuùa gia ñình cuûa töøng ngöôøi 

trong chuùng con, xin Chuùa thương gìn giöõ, thaùnh hoùa vaø 

ban caùc ôn caàn thieát, ñeå chuùng con ñöôïc giöõ vöõng ñöùc 

tin vaø trung thaønh theo Chuùa ñeán hôi thôû cuoái cuøng – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu nguyeän cho caùc nôi 

ñang bò baùch haïi vì ñöùc tin Coâng giaùo. Xin Chuùa ban 

theâm söùc maïnh, loøng caäy troâng nôi Chuùa, ñeå nhöõng anh 

chò em chuùng con ñang bò ñau khoå ñoù ñöôïc mau thoaùt 

khoûi hieåm nguy. Vaø xin cho ñaïo thaùnh Chuùa ñöôïc moïi 

ngöôøi bieát ñeán vaø toân thôø – Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

                    

KEÁT THUÙC 

 Haùt:   Naøy con laø ñaù.         

                                  Ñaây nhieäm tích. 
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CHUÙA NHAÄT XXIX THÖÔØNG NIEÂN - C 

KHAÙNH NHAÄT TRUYEÀN GIAÙO 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin- Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Thờ lạy Chúa, giôø ñaây…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ngaøy hoâm nay Chuùa laïi 

quy tuï anh chò em chuùng con veà vôùi Thaùnh Theå Chuùa, ñeå 

chuùng con ñöôïc neám caûm, ñöôïc soáng nhöõng giaây phuùt thieân 

ñaøng vôùi Chuùa, ñoù thaät laø moät dieãm phuùc cho cuoäc soáng löõ 

haønh cuûa chuùng con, nhaát laø trong ngaøy khaùnh nhaät truyeàn 

giaùo naøy. Hôïp vôùi muoân ngöôøi ñang thôø laïy vaø toân vinh 

Thaùnh Theå Chuùa khaép nôi, chuùng con xin chung lôøi ca tuïng: 

 

1- Laïy Thöôïng Ñeá cuûa baäc toå tieân, laïy Ñöùc Chuùa töø bi laân 

tuaát. Chuùa duøng Lôøi Chuùa maø taùc thaønh vaïn vaät, duøng 

söï khoân ngoan Chuùa maø caáu taïo con ngöôøi, ñeå con 

ngöôøi laøm chuû moïi loaøi Chuùa ñaõ döïng neân, vaø soáng sao 

cho thaùnh thieän coâng chính, maø chæ huy caû vuõ truï naøy, 

cuøng ñöôïc moät taâm hoàn ngay thaúng maø phaân bieät phaûi 

traùi – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Xin roäng ban cho con, Ñöùc Khoân Ngoan haèng ngöï beân 

toøa Chuùa. Xin ñöøng ñuoåi con ñi maø chaúng nhaän laøm con. 

Vì thaân naøy laø toâi tôù Chuùa, con cuûa nöõ tyø Ngaøi, soá phaän 

moûng manh, cuoäc ñôøi vaén voûi, vieäc phaùp ñình leà luaät, 
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con beù boûng hieåu chi ! –  Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3- Quaû theá, con ngöôøi ta daãu thaäp toaøn ñi nöõa, maø chaúng 

coù Ñöùc Khoân Ngoan cuûa Ngaøi, thì cuõng keå baèng khoâng 

khoâng vaäy. Ñöùc Khoân Ngoan ôû keà beân Chuùa, bieát roõ 

nhöõng vieäc Chuùa laøm, hieän dieän khi Chuùa taïo thaønh vuõ 

truï, bieát roõ nhöõng gì ñeïp maét Chuùa, vaø phuø hôïp vôùi huaán 

leänh cuûa Ngaøi – Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Töï coõi trôøi thaùnh thieâng Chuùa ngöï, xin göûi Ñöùc Khoân 

Ngoan Ngaøi tôùi, xin phaùi ñeán töø toøa vinh hieån , ñeå phuø 

trì vaø ñoàng lao coäng khoå vôùi con, cho con bieát ñieàu ñeïp 

yù Chuùa. Vì Ñöùc khoân Ngoan hieåu bieát taát caû, seõ khoân 

kheùo höôùng daãn con trong vieäc con laøm, laáy quyeàn naêng 

vinh hieån maø gìn giöõ con –  Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

 (Thinh laëng 2 –3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe… (Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 18, 1-8     

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 3-5’) 
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TAÏ ÔN 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå loøng con toân thôø vaø yeâu 

meán. Chuùng con tin Chuùa luoân ôû caïnh chuùng con moãi khi 

chuùng con keâu caàu. Chuùa coøn daïy chuùng con ñöøng naûn loøng 

khi lôøi caàu xin xem ra nhö voâ hieäu, vì Chuùa bieát nhöõng ñieàu 

gì höõu ích vaø caàn thieát cho ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa chuùng 

con Chuùa seõ ban. Caûm nhaän ñöôïc tình yeâu nhieäm maàu naøy 

cuûa Chuùa, chuùng con xin daâng leân Chuùa loøng thaûo hieáu cuûa 

chuùng con:    

1- Laïy Thieân Chuùa laø Chuùa chuùng con, Chuùa quaù toát laønh 

vôùi con ngöôøi, cho duø con ngöôøi hoaøn toaøn baát xöùng. 

Nhöng Chuùa ñaõ cuùi xuoáng, laéng nghe, tha thöù vaø saün 

saøng ban caùc ôn trôï löïc, ñeå chuùng con ñöôïc thuoäc veà 

Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, khoâng coù lôøi kinh naøo tuyeät haûo cho 

baèng lôøi Kinh Laïy Cha, maø Chuùa ñaõ daïy chuùng con thöa 

chuyeän vôùi Chuùa Cha, ñeå trong töông quan maät thieát, 

chuùng con haïnh phuùc ñöôïc laøm con caùi Chuùa vaø laøm anh 

em vôùi nhau - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ hieán thaân chòu cheát ñau 

thöông treân thaùnh giaù, ñaõ soáng laïi vaø leân trôøi, ñeå môû 

ñöôøng cho chuùng con veà Nöôùc Trôøi vôùi Chuùa. Chuùa coøn 

ôû laïi vôùi nhaân loaïi chuùng con trong Bí Tích Thaùnh Theå 

cho ñeán ngaøy taän theá, ñeå chuùc laønh, cöùu ñoä vaø neân cuûa 
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aên nuoâi döôõng phaàn hoàn chuùng con treân ñöôøng löõ haønh. 

Ñoù laø moät hoàng aân voâ cuøng lôùn lao cho töøng ngöôøi Kitoâ 

höõu chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con laø nhöõng ngöôøi heøn moïn, 

luoân caäy döïa vaøo Chuùa. Vaø chuùng con nhaän ra raèng: 

Chuùa ñaõ ban cho ñôøi chuùng con nhieàu ôn hôn loøng 

chuùng con mô töôûng hay daùm nghó tôùi. Vì Chuùa laø Thieân 

Chuùa luoân thaáu suoát moïi söï - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.       

     

(Thinh laëng 3–5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia se û) 

 Haùt: Ñeán muoân ñôøi …             ( Môøi coäng ñoaøn quyø) 

 

SAÙM HỐI          

      Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ,  Chuùa ñaõ ñeán traàn gian caùch 

ñaây hôn hai ngaøn naêm ñeå loan baùo Tin Möøng cöùu ñoä cho con 

ngöôøi. Nhöng hieän nay, theá giôùi naøy coøn raát nhieàu ngöôøi 

chöa bieát hay chöa nghe noùi veà Chuùa, chæ vì ngöôøi Kitoâ höõu 

chuùng con chöa yù thöùc ñem Tin Möøng cuûa Chuùa cho ngöôøi 

khaùc. Quyø tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñaây, chuùng con xin thaønh 

thaät nhaän mình coù loãi trong traùch nhieäm chung, xin Chuùa 

thöông xoùt vaø giuùp chuùng con bieát caàu nguyeän vaø soáng ñaïo 

toát hôn: 

1. ‚Nhöng khi Con Ngöôøi ngöï ñeán, lieäu Ngöôøi coøn thaáy 

loøng tin treân maët ñaát naøy nöõa chaêng?‛ - Laïïy Chuùa 

Gieâsu, xin thöông xoùt vaø cuûng coá loøng tin cuûa chuùng 

con, ñeå chuùng con ñöøng soáng voâ ôn boäi nghóa vôùi tình 



 

 

334                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

thöông vaø aân suûng cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2. Laïy Chuùa Gieâsu, khi laõnh Bí Tích Röûa Toäi, laø chuùng con 

coù boån phaän laøm ngoân söù loan baùo Tin Möøng cuûa Chuùa 

cho moïi ngöôøi. Nhöng ñaõ nhieàu laàn, chuùng con laïi 

khoâng quan taâm ñeán traùch nhieäm ñoù, maø laïi thoaùi thaùc 

cho baäc tu trì vaø caùc giaùo lyù vieân - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3. Laïy Chuùa Gieâsu, haèng ngaøy trong moãi thaùnh leã, Chuùa 

ñaõ ban chính Thòt Maùu Mình laøm cuûa aên nuoâi döôõng 

phaàn hoàn chuùng con treân ñöôøng döông theá. Nhöng 

chuùng con laïi coi thöôøng Quaø Taëng söï soáng vónh cöûu 

Thieân Chuùa ñaõ trao ban - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán 

ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4. Laïy Chuùa Gieâsu, xaõ hoäi hoâm nay ñang coù nguy cô queân 

laõng nguoàn goác thaàn linh cuûa mình, ñeå chaïy theo söï 

höôûng thuï vaät chaát traàn gian. Xu höôùng ñoù cuõng ñang 

aûnh höôûng treân ñöùc tin ngöôøi coâng giaùo chuùng con raát 

nhieàu, vì chuùng con thieáu ñôøi soáng caàu nguyeän, soáng keát 

hôïp vôùi Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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5. Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì thieáu kinh nghieäm gaëp gôõ Chuùa 

trong ñôøi soáng ñöùc tin, neân chuùng con chöa thaønh ngöôøi 

giôùi thieäu veà Chuùa cho ngöôøi khaùc, khieán hoàng aân ñöùc 

tin cuûa ngaøy theâm söùc khoâng sinh hoa keát quaû nhö loøng 

Chuùa mong öôùc - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3–5’moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Laïy Chuùa, xöa Chuùa ñaõ phaùn(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 

XIN ÔN 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chæ vì yeâu thöông nhaân 

loaïi chuùng con, Chuùa ñaõ hieán thaân mình trong Bí Tích thaàn 

linh, laøm cuûa aên nuoâi döôõng linh hoàn chuùng con vaø Chuùa coøn 

ôû laïi ñoù cho ñeán ngaøy taän theá. Ñaây laø moät Tin Möøng maø 

chuùng con coù boån phaän tuyeân xöng cho toaøn theå nhaân loaïi. 

Vôùi loøng meán yeâu, chuùng con xin daâng leân Chuùa nhöõng öôùc 

nguyeän:   

1-  Giaùo Hoäi luoân coù söù meänh rao giaûng Tin Möøng cho 

muoân daân - Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho caùc hoaït 

ñoäng truyeàn giaùo trong Giaùo Hoäi ñöôïc thu löôïm nhieàu 

keát quaû toát ñeïp, ñeå Danh Chuùa ñöôïc vinh hieån ñeán 

muoân ñôøi –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Luùa chín ñaày ñoàng maø thôï gaët thì ít - Chuùng ta cuøng caàu 

xin Chuùa soi saùng cho caùc nhaø thaàn hoïc coâng giaùo, bieát 

ñaøo saâu neàn taûng ñaïo lyù ñöùc tin, ñeå coù theå trình baøy veà 
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Thieân Chuùa cho nhöõng ngöôøi ñöông thôøi, ñeå moïi ngöôøi 

cuøng ñöôïc höôûng haïnh phuùc ñôøi naøy vaø ñôøi sau –  

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caàu nguyeän ñaëc bieät cho 

caùc linh muïc ñang gaëp khoù khaên trong söù vuï toâng ñoà, 

ñöôïc Chuùa laø nguoàn an uûi, naâng ñôõ, gìn giöõ vaø baûo veä 

caùc ngaøi khoûi moïi söï döõ –  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Ñaáng cöùu ñoä duy nhaát cuûa traàn gian – 

Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho töøng ngöôøi Kitoâ höõu 

daùm soáng vaø tuyeân xöng nieàm tin cuûa mình ngay trong 

moâi tröôøng soáng, ñeå aùnh saùng Kitoâ ñöôïc soi doïi vaøo theá 

giôùi ñang muoán che khuaát Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ taïo 

döïng vaø cöùu chuoäc  con ngöôøi – Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu xin Chuùa cho caùc 

baäc laøm cha meï, bieát neâu göông saùng trong ñôøi soáng 

ñaïo vaø bieát caùch höôùng daãn con caùi caàu nguyeän ngay töø 

thuôû nhoû, ñeå caùc em ñöôïc vöõng maïnh trong ñöùc tin vaø 

coù loøng yeâu quyù Giaùo Hoäi–  Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.     

     

(Môøi coäng ñoaøn quyø- Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng. Coù theå môøi chia seû) 
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KEÁT THUÙC    

 Haùt:   Naøy con laø Ñaù.       

                                 Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXX THÖÔØNG NIEÂN - C 

          

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con thôø laïy heát tình …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nhö nhöõng ngöôøi Do Thaùi 

khi xöa leân Ñeàn Thaùnh caàu nguyeän, hoâm nay chuùng con cuõng 

vui möøng ñeán tröôùc Thieân Nhan daâng lôøi ca tuïng Chuùa. 

Chuùng con tin thaät Chuùa ñang ngöï trong Bí Tích Nhieäm maàu 

treân baøn thaùnh. Chuùa hieän dieän nôi ñaây, ñeå nhaân loaïi chuùng 

con coù choã töïa nöông vöõng chaéc. Chuùa hieän dieän caùch khieâm 

haï, ñeå chuùng con ñöôïc gaëp gôõ Chuùa laø Ñaáng ñaõ cöùu chuoäc 

chuùng con baèng giaù maùu yeâu thöông cuûa Chuùa, ñeå cho nhaân 

loaïi chuùng con ñöôïc döï phaàn haïnh phuùc ñôøi ñôøi vôùi Chuùa 

mai sau. Vôùi loøng yeâu meán toân thôø, chuùng con xin daâng Chuùa 

lôøi toân vinh:  

 

1- Haïnh phuùc thay quoác gia ñöôïc Chuùa laøm Chuùa Teå, haïnh 

phuùc thay daân naøo Ngöôøi choïn laøm gia nghieäp. Töø trôøi 

cao Chuùa nhìn xuoáng, Chuùa thaáy heát moïi ngöôøi, töø thieân 
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cung Chuùa ngöï, Chuùa doõi theo ngöôøi theá – Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Loøng moãi ngöôøi chính Chuùa döïng neân, vieäc hoï laøm, 

Chuùa thoâng suoát caû. Vua thaéng traän ñaâu phaûi bôûi huøng 

binh, traùng só thoaùt nguy ñaâu nhôø duõng löïc. Haõo huyeàn 

thay, mong thaéng nhôø chieán maõ, noù maïnh ñeán ñaâu cuõng 

khoâng cöùu noåi ngöôøi –  Chuùng con xin toân vinh chuùc 

tuïng Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

                

3- Chuùa ñeå maét troâng nom nhöõng ngöôøi kính sôï Chuùa, keû 

troâng caäy vaøo loøng Chuùa yeâu thöông, haàu cöùu hoï khoûi 

tay thaàn cheát vaø nuoâi soáng hoï trong buoåi cô haøn – 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

4- Taâm hoàn chuùng toâi ñôïi troâng Chuùa, bôûi Ngöôøi luoân che 

chôû phuø trì. Vaâng coù Ngöôøi, chuùng toâi möøng rôõ, vì haèng 

tin töôûng ôû Thaùnh Danh. Xin ñoå tình thöông xuoáng 

chuùng con, laïy Chuùa, nhö chuùng con haèng troâng caäy nôi 

Ngaøi  –  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2 – 3’ moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe( Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Lc 18,9 -14    
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( Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng -(Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa khoâng ôû ñaâu xa ñeå 

chuùng con phaûi laën loäi kieám tìm thaùng naêm. Chuùa cuõng 

khoâng ñoøi chuùng con phaûi thaät tinh tuyeàn môùi ñöôïc gaëp gôõ 

Chuùa. Nhöng Chuùa vaãn haèng ngöï trong Thaùnh Theå ngaøy 

ñeâm, ñeå ôû cuøng nhaân loaïi chuùng con, chuùc phuùc cho töøng 

ngöôøi chuùng con ñeán ngaøy taän theá vaø cho chuùng con ñöôïc 

gaëp gôõ, ñöôïc neám caûm nguoàn soáng tình yeâu khoâng bao giôø 

vôi caïn cuûa Chuùa. Ñöôïc ôû beân Chuùa giôø naøy, ñöôïc thöa 

chuyeän vôùi Chuùa thaät laø haïnh phuùc cho ñôøi chuùng con, chuùng 

con xin heát loøng ca ngôïi Chuùa: 

 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø Thieân Chuùa ñích thöïc maø laïi 

khieâm nhöôøng, töï haï mình maëc xaùc phaøm nhaân ñeán vôùi 

nhaân loaïi, ñeå huûy dieät söï kieâu caêng ñang laøm chia caét 

tình yeâu giöõa Chuùa vaø nhaân loaïi chuùng con, cho chuùng 

con ñöôïc haïnh phuùc laøm con caùi Chuùa - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, moãi ngaøy soáng treân ñôøi, laø moãi ngaøy 

chuùng con laïi ñöôïc ñoùn nhaän bieát bao hoàng aân Chuùa ban 

nôi Bí Tích Thaùnh Theå, maø caû cuoäc ñôøi chuùng con cuõng 

khoâng laøm gì ñeå coù theå ñeàn ñaùp heát ñöôïc nhöõng ôn ñoù - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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3- Taï ơn Chuùa vì giöõa cuoäc soáng bon chen veà vaät chaát, 

Chuùa vaãn cho Giaùo Hoäi coù nhöõng ngöôøi saün saøng hy 

sinh coâng vieäc rieâng cuûa gia ñình, ñeå aâm thaàm phuïc vuï 

giaùo xöù, phuïc vuï giaùo hoï caùch voâ vò lôïi, ñeå Danh Chuùa 

moãi ngaøy ñöôïc toûa saùng hôn - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4- Kinh Thaùnh luoân nhaéc ñeán Thieân Chuùa luoân thöông xoùt 

vaø cöùu chöõa con ngöôøi. Vaâng, ñoù laø ñieàu maø Chuùa cuõng 

vaãn ñang thöïc hieän trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi chuùng con, 

duø chuùng con chöa yù thöùc, chöa caûm nhaän ñöôïc heát 

nhöõng ôn Chuùa ban - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

               

(Thinh laëng 3 – 5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Tình yeâu Chuùa cao vôøi …                          

 

SAÙM HỐI                                       (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

         Laïy Thieân Chuùa tình yeâu, tröôùc maët Chuùa, moãi ngöôøi 

trong chuùng con ñaây ñeàu laø taïo vaät ñöôïc Chuùa yeâu thöông 

taùc thaønh, ñöôïc Chuùa naén ñuùc theo khuoân maãu tình yeâu cuûa 

Chuùa. Nhöng chuùng con khoâng giöõ maõi ñöôïc aân suûng Chuùa 

ban, vì ñaõ laøm bieát bao ñieàu xuùc phaïm ñeán Chuùa vaø tha 

nhaân. Giôø ñaây, trong taâm tình thoáng hoái aên naên, chuùng con 

ñeán khaån caàu loøng thöông xoùt Chuùa, xin Chuùa thöù tha vaø 

nhaän laïi chuùng con laøm con trong gia ñình cuûa Chuùa : 

1- Laïy Chuùa, tröôùc nhan thaùnh Chuùa, toäi nhaân loaïi chuùng 

con thaät nhieàu voâ keå, loãi chuùng con laïi toá caùo chuùng 
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con: chuùng con ñaõ lìa xa Thieân Chuùa; söï coâng chính vaø 

leõ coâng bình khoâng coøn ñöôïc chuùng con traân troïng giöõ 

gìn nhö trong luaät Chuùa ñaõ daïy  - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa, chính loãi laàm cuûa chuùng con ñaõ laøm phaân 

caùch giöõa chuùng con vôùi Chuùa. Chính toäi loãi chuùng con 

ñaõ khieán Chuùa aån maët ñeå khoûi nhìn, khoûi nghe nhöõng 

lôøi cao ngaïo cuûa chuùng con xuùc phaïm ñeán Chuùa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa, xin thanh taåy nhöõng yù nghó khoâng toát cuûa 

chuùng con veà ngöôøi khaùc, ñeå chuùng con bieát khieâm 

nhöôøng nhìn nhaän nhöõng yeáu keùm, baát toaøn cuûa mình 

maø söûa ñoåi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng 

con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa, Chuùa taïo döïng neân vuõ truï naøy ñeå nhaân loaïi 

ñöôïc soáng chung hoøa bình vôùi nhau. Nhöng vì toäi loãi ñaõ 

laøm chuùng con ñi ngöôïc laïi chöông trình cuûa Chuùa vaø 

laøm cho theá giôùi naøy theâm nhieàu noãi aâu lo - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

           

5- Trong Thaùnh Theå, Thieân Chuùa ñaõ trôû neân gaàn guõi vôùi 

con ngöôøi, ñeå con ngöôøi khoâng xa rôøi Thieân Chuùa. 

Nhöng con ngöôøi laïi töï taùch mình ra khoûi tình yeâu Thieân 
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Chuùa khi khoâng ñeán tham döï thaùnh leã vaø khoâng röôùc 

Mình Thaùnh Chuùa vaøo loøng - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

    

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

*Ñoïc 10 Kinh Kính Möøng, xin Ñöùc Meï caàu cuøng Chuùa 

Gieâsu ban cho con ngöôøi hoâm nay bieát suøng kính meán yeâu 

Thaùnh Theå Chuùa. 

 

XIN ÔN            ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå vua tình yeâu vaø nguoàn söï 

soáng, chuùng con nhaän bieát mình laø nhöõng ngöôøi ñaày yeáu ñuoái 

vaø ngaõ sa. Chuùng con xin troâng caäy vaøo aân suûng Chuùa ñeå 

vöõng böôùc treân ñöôøng ñôøi, xin Chuùa haõy laéng nghe tieáng 

chuùng con khaån caàu : 

1- Chuùng con hieäp thoâng caàu nguyeän cho Ñöùc Thaùnh Cha 

Phanxicoâ trong söù vuï Pheâroâ, xin Chuùa ban theâm ôn trôï 

giuùp, ñeå Ngaøi coù nhieàu söùc khoûe, söï bình an vaø coù ñuû söï 

khoân ngoan daãn daét Giaùo Hoäi ñi theo chöông trình cöùu 

ñoä cuûa Chuùa –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng anh chò em tín höõu 

khaép nôi ñang bò baùch haïi vì ñöùc tin Coâng Giaùo, xin 

Chuùa ôû cuøng hoï vaø ban caùc ôn caàn thieát, ñeå hoï coù ñuû 

can ñaûm tuyeân xöng Danh Chuùa tröôùc maët moïi ngöôøi –  

Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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3- Trong tình nghóa anh em ñoàng baøo, chuùng con xin daâng 

leân Chuùa nhöõng gia ñình ñang chòu nhieàu ñau khoå, maát 

maùt sau côn baõo giöõa thaùng 10 vöøa qua. Xin Chuùa an uûi, 

naâng ñôõ ñôøi soáng ñöùc tin cuûa hoï vaø xin ban cho coù nhieàu 

nhaø haûo taâm saün loøng chia seû, giuùp ñôõ, ñeå hoï mau vöôït 

qua côn nguy khoán naøy  –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Nguyeän xin Chuùa cho loøng trí moãi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng 

con luoân bieát höôùng veà Chuùa, naêng gaëp gôõ Chuùa, caàu 

nguyeän vôùi Chuùa, nhaát laø trong nhöõng quyeát ñònh quan 

troïng cuûa cuoäc ñôøi – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ-  Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

                                       

5-  Trong giôø phuùt naøy, chuùng con caàu nguyeän cho caùc linh 

hoàn ñaõ qua ñôøi, nhaát laø caùc naïn nhaân trong caùc bieán coá 

thaùng qua, xin Chuùa thöù tha moïi loãi laàm cho caùc linh 

hoàn vaø xin cho hoï mau ñöôïc vaøo an nghæ trong Nöôùc 

Chuùa – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

                     

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû ) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:     Naøy con laø Ñaù    

                                  Ñaây nhieäm tích. 
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CHUÙA NHAÄT XXXI THÖÔØNG NIEÂN - C 
 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh  

 Haùt: Cuøng thôø laïy Chuùa …  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy vaø 

toân vinh Chuùa ñang ngöï thaät trong Bí Tích Cöïc Troïng. Chuùng 

con tuyeân xöng Chuùa laø Ngoâi Hai Thieân Chuùa ñaõ xuoáng theá 

laøm ngöôøi, chòu naïn, chòu cheát vaø ñaõ soáng laïi hieån vinh ñeå 

cöùu chuoäc nhaân loaïi chuùng con. Vôùi loøng bieát ôn chaân thaønh 

vaø yeâu kính, chuùng con xin daâng Chuùa lôøi toân vinh: 

 

1- Ca tuïng Chuùa ñi, hoàn toâi hôõi! Suoát cuoäc ñôøi toâi xin haùt 

möøng Chuùa, soáng bao laâu, nguyeän ñaøn ca kính Chuùa 

Trôøi –  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Ñöøng tin töôûng nôi haøng quyeàn theá, nôi ngöôøi phaøm 

chaúng cöùu noåi ai. Hoï taét hôi laø trôû veà caùt buïi, döï ñònh 

bao ñieàu ngaøy aáy tieâu tan. Phuùc thay ngöôøi ñöôïc Chuùa 

Trôøi nhaø Gia-coùp phuø hoä vaø caäy troâng Chuùa, Thieân 

Chuùa hoï thôø. Ngöôøi laø Ñaáng taïo thaønh trôøi ñaát vôùi bieån 

khôi cuøng muoân loaøi  trong ñoù –  Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ-  Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

 

 3- Ngöôøi laø Ñaáng giöõ loøng trung tín maõi muoân ñôøi, xöû 

coâng minh cho ngöôøi bò aùp böùc, ban löông thöïc cho keû 
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ñoùi aên. Chuùa giaûi phoùng nhöõng ai tuø toäi, Chuùa môû maét 

cho keû muø loøa, Chuùa cho keû bò dìm xuoáng ñöùng thaúng 

leân Chuùa yeâu chuoäng nhöõng ngöôøi coâng chính – Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

    

4- Chuùa phuø trôï nhöõng khaùch ngoaïi kieàu, ngöôøi naâng ñôõ 

coâ nhi quaû phuï, nhöng phaù vôõ möu ñoà boïn aùc nhaân. 

Chuùa naém vöõng vöông quyeàn muoân muoân thuôû, Xi-on 

hôõi, Chuùa Trôøi ngöôi hieån trò ngaøn ñôøi – Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.                              

             

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng  Lc 19, 1-10          

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2-3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 3-5’)  

 

TAÏ ÔN 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nhö Giakeâu naêm xöa ñaõ 

ñöôïc Chuùa xoùt thöông tha thöù vaø vieáng thaêm gia ñình. Giôø 

ñaây, chuùng con cuõng caûm nhaän ñöôïc loøng Chuùa xoùt thöông, 

tha thöù, che chôû, giöõ gìn, chaêm soùc moãi ngöôøi, moãi gia ñình 

vaø caû giaùo xöù chuùng con nöõa. Chuùng con xin chung lôøi taï ôn: 

 

1- Taï ôn Chuùa ñaõ nhìn thaáy söï baát xöùng cuûa nhaân loaïi 

chuùng con, neân ñaõ ban cho chuùng con Bí Tích Hoøa Giaûi, 
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ñeå chuùng con ñöôïc ñeán laõnh nhaän ôn tha thöù cuûa Chuùa 

vaø nhôø coâng nghieäp cuûa Chuùa Gieâsu laø Con raát yeâu daáu 

cuûa Chuùa, chuùng con môùi ñöôïc phuïc hoài ñòa vò laøm con 

Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  Taï ôn Chuùa ñaõ cho theá giôùi naøy coù nhieàu ngöôøi ñöôïc ôn 

hoaùn caûi nhö Giakeâu, ñeå hoï cuõng trôû thaønh nhöõng nhaân 

chöùng soáng ñoäng loan baùo Tin Möøng cuûa Chuùa cho 

muoân nôi - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa khoâng ngaàn ngaïi ñi tìm, ñi thaêm 

vieáng chuùng con trong moïi moâi tröôøng vaø hoaøn caûnh, ñeå 

gaëp gôõ, yeâu thöông, cöùu chöõa vaø ñöa daãn töøng ngöôøi 

chuùng con ñeán trình dieän vôùi Chuùa Cha - Chuùng con xin 

taï ôn Chuùa.                      

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ laøm cho Giakeâu thaät vui 

söôùng khi Chuùa höùa seõ ñeán nhaø oâng ngay hoâm nay. 

Nieàm vui ñoù cuõng laø nieàm vui maø Chuùa ban cho chuùng 

con moãi ngaøy khi chuùng con röôùc Chuùa vaøo loøng. Vì 

Chuùa chính laø nguoàn hy voïng, söï naâng ñôõ vaø laø nguoàn 

soáng vónh cöûu cho ñôøi chuùng con - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa.    

 

(Thinh laëng 3 – 5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû)         

 Haùt: Töø muoân thuôû…                          
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SAÙM HỐI         (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

        Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang böôùc 

vaøo thaùng cuoái cuøng cuûa Naêm Phuïng vuï, thôøi gian Giaùo Hoäi 

daønh söï hieäp thoâng caàu nguyeän cho caùc linh hoàn nôi luyeän 

nguïc vaø cuõng laø cô hoäi ñeå chuùng con nhìn laïi con ngöôøi cuûa 

mình, sau nhöõng thaùng ngaøy nhieàu thieáu soùt loãi laàm, cuùi xin 

Chuùa haõy xoùt thöông: 

1- Laïy Chuùa Gieâsu, ñaõ bao laàn trong ñôøi, Chuùa cuõng ñaõ 

tìm gaëp chuùng con nôi cuoäc soáng, nhaát laø luùc chuùng con 

sa ngaõ phaïm toäi. Nhöng chuùng con khoâng heà ñeå yù ñeán 

söï coù maët cuûa Chuùa ôû beân chuùng con, ñeå naâng chuùng 

con choãi daäy vaø ñeå ban ôn tha thöù - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2-  Laïy Chuùa Gieâsu, ñaõ bao laàn Chuùa göûi söù giaû Chuùa ñeán 

thöùc tænh löông taâm chuùng con, giuùp chuùng con ñöøng ñi 

vaøo con ñöôøng xaáu, nhöng chuùng con vaãn khoâng chuù yù 

laéng nghe vaø coi thöôøng söï hoaùn caûi - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Laïy Chuùa Gieâsu, soáng giöõa theá giôùi höôûng thuï, con 

ngöôøi deã daøng tìm caùch ñem lôïi veà mình, duø hoï bieát roõ 

ñoù laø thieáu coâng baèng, thieáu toân troïng nhaân phaåm ngöôøi 

khaùc vaø ñoù cuõng laø nguyeân nhaân laøm cho nhieàu ngöôøi 

xung ñoät vôùi  nhau - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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4-  Laïy Chuùa Gieâsu, khi gaëp nhöõng khoù khaên, ñau khoå 

trong cuoäc soáng, nhaát laø nôi caùc gia ñình, chuùng con 

thöôøng ñi tìm nguoàn an uûi cuûa ngöôøi ñôøi, hôn laø gaëp gôõ 

Chuùa trong caàu nguyeän vaø laõnh nhaän caùc bí tích - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu, oâng thuû laõnh Gia keâu ñaõ vöôït qua 

nhöõng lôøi baøn taùn cuûa ngöôøi khaùc ñeå ñoùn tieáp Chuùa. 

Öôùc gì cuoäc ñôøi chuùng con, cuõng luoân nhôù ñeán thaân 

phaän mình ñaày yeáu ñuoái moûng manh, ñeå luoân troâng caäy 

vaøo loøng thöông xoùt cuûa Chuùa - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinh laëng 3–5’,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Con vaãn troâng caäy Chuùa …  

              

XIN ÔN               ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa luoân nhìn chuùng con 

baèng aùnh maét yeâu thöông tha thöù, ñeå chuùng con nhaän ra 

Chuùa luoân laø Ñaáng nhaân haäu töø bi, giaøu loøng ñaïi löôïng vaø raát 

möïc khoan dung. Chuùa khoâng cöù toäi con ngöôøi maø xeùt xöû, 

nhöng duøng tình yeâu ñeå vöïc daäy nhöõng taâm hoàn thaát voïng 

ñau thöông. Caûm neám tình yeâu laï luøng naøy cuûa Chuùa, chuùng 

con xin daâng leân Chuùa nhöõng lôøi caàu nguyeän:  

 

1- ‚Con ngöôøi ñeán ñeå tìm kieám vaø cöùu nhöõng gì ñaõ maát‛ – 

Xin cho caùc vò muïc töû trong Hoäi Thaùnh, luoân coù loøng 
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khieâm nhöôøng vaø söï thaùnh thieän khi trao ban caùc bí tích, 

nhaát laø Bí Tích Hoøa Giaûi, ñeå moïi ngöôøi theâm loøng yeâu 

meán Chuùa vaø Giaùo Hoäi –  Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Theá giôùi hoâm nay vaãn coøn bò phaân caùch nhau bôûi söï 

giaøu ngheøo cheânh leäch – Xin cho nhöõng ngöôøi ñang 

naém giöõ quyeàn haønh trong xaõ hoäi, bieát ñieàu phoái cuûa caûi 

chung theo ñöùc coâng baèng, ñeå ai naáy ñeàu coù coâng aên 

vieäc laøm vaø ñöôïc aám no haïnh phuùc –  Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

  

3- Giakeâu ñaõ coù saùng kieán taùch lìa ñaùm ñoâng ñeå mong 

ñöôïc nhìn thaáy Chuùa - Xin cho taâm hoàn chuùng con cuõng 

bieát khao khaùt söï tónh laëng, ñeå ñöôïc nhìn thaáy Chuùa 

ñang ôû beân chuùng con, cuøng ñoàng haønh vôùi chuùng con 

trong cuoäc soáng – Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, xin höôùng loøng chuùng con veà queâ treân 

trôøi, ñeå chuùng con bôùt ñi nhöõng gì laøm chuùng con xa 

caùch Chuùa vaø xa laùnh moïi ngöôøi. Xin cuõng ban cho 

chuùng con bieát tích luõy cho mình caùc vieäc laønh phuùc ñöùc 

vaø loøng troâng caäy nôi Chuùa, ñeå chuùng con khoâng bò thaát 

voïng moãi khi gaëp yeáu ñuoái, ngaõ sa – Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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5-  Chuùng con hieäp thoâng caàu nguyeän cho caùc linh hoàn, ñaëc 

bieät laø caùc thaønh vieân Hieäp Hoäi Thaùnh Theå ñaõ qua ñôøi 

vaø nhöõng ngöôøi bò soùng thaàn cuoán troâi trong côn baõo vöøa 

qua. Xin Chuùa thöông tha thöù moïi loãi laàm cho hoï vaø xin 

ñoùn nhaän taát caû vaøo nöôùc vónh cöûu cuûa Chuùa –  Chuùng 

con caàu xin Chuùa.  

Ñ-  Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø)     

                                                                                              

KEÁT THUÙC     

 Haùt: Naøy con laø ñaù.       

                                Ñaây nhieäm tích. 

 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXXII THÖÔØNG NIEÂN - C 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh   

 Haùt: Con thôø laïy heát tình …    (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

  Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con ñang soáng nhöõng tuaàn leã 

cuoái cuøng cuûa Naêm Phuïng vuï, thôøi gian Giaùo Hoäi môøi goïi 

caùc tín höõu ñi saâu vaøo noäi taâm, ñeå höôùng ñeán cuøng ñích cuûa 

ñôøi mình vaø caàu nguyeän cho caùc linh hoàn. Hôïp vôùi yù töôûng 
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naøy cuûa Giaùo Hoäi, hoâm nay chuùng con xin ñeán thôø laïy tình 

yeâu Thaùnh Theå cuûa Chuùa, ñaõ thöông trao taëng hoàng aân söï 

soáng cho loaøi ngöôøi, vaø Chuùa coøn hieän dieän ôû ñoù cho ñeán 

ngaøy taän theá, ñeå chuùng con ñöôïc gaëp gôõ Chuùa, soáng söï soáng 

thaät vôùi Chuùa. Chuùng con xin daâng lôøi ca tuïng Thieân Chuùa: 

 

1. Chuùc tuïng Thieân Chuùa laø Thaân Phuï Ñöùc Gieâsu Kitoâ, 

Chuùa chuùng ta. Trong Ñöùc Kitoâ, töø coõi trôøi, Ngöôøi ñaõ thi 

aân giaùng phuùc, cho ta höôûng muoân vaøn aân phuùc cuûa 

Thaùnh Thaàn. Trong Ñöùc Kitoâ, Ngöôøi ñaõ choïn ta tröôùc caû 

khi taïo thaønh vuõ truï, ñeå tröôùc thaùnh nhan Ngöôøi, ta trôû 

neân tinh tuyeàn thaùnh thieän, nhôø tình thöông cuûa Ngöôøi - 

Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2. Theo yù muoán vaø loøng nhaân aùi cuûa Ngöôøi, Ngöôøi ñaõ tieàn 

ñònh cho ta laøm nghóa töû, nhôø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Ñeå ta 

haèng ngôïi khen aân suûng raïng ngôøi, aân suûng Ngöôøi ban 

taëng cho ta trong Thaùnh Töû yeâu daáu - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

3. Trong Thaùnh Töû, nhôø maùu Thaùnh Töû ñoå ra, chuùng ta 

ñöôïc cöùu chuoäc, ñöôïc thöù tha toäi loãi, theo löôïng aân suûng 

raát phong phuù cuûa Ngöôøi. AÂn suûng naøy, Thieân Chuùa ñaõ 

roäng ban cho ta, cuøng vôùi taát caû söï khoân ngoan thoâng 

hieåu- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
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4. Ngöôøi cho ta ñöôïc bieát thieân yù nhieäm maàu: thieân yù naøy 

laø keá hoaïch yeâu thöông, Ngöôøi ñaõ ñònh töø tröôùc trong 

Ñöùc Kitoâ. Ñoù laø ñöa thôøi gian ñeán hoài vieân maõn, laø quy 

tuï muoân loaøi trong trôøi ñaát, döôùi quyeàn moät thuû laõnh laø 

Ñöùc Kitoâ - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

     Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Th/ laëng ít phuùt, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 20, 27-38         

(Môøi coäng ñoaøn ngoài; thinh laëng 2-3’) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng – Thinh laëng 2-3’ 

 

TAÏ ÔN 

     Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa ngöôøi soáng chöù khoâng 

phaûi cuûa ngöôøi cheát. Chuùng con caûm taï Chuùa ñaõ ban Ñöùc 

Gieâsu Kitoâ cho nhaân loaïi chuùng con, Ngöôøi laø Ñaáng ñaõ maëc 

khaûi cho chuùng con bieát coù söï soáng ñôøi sau vaø chính Ngöôøi laø 

Ñaáng ñaõ töø coõi cheát soáng laïi, ñeå giöõa nhöõng ñau khoå thöû 

thaùch cuûa gian traàn, chuùng con vaãn moät nieàm hy voïng mai 

sau seõ ñöôïc cuøng Chuùa soáng laïi treân queâ trôøi. Vôùi loøng tin 

töôûng caäy troâng, chuùng con xin daâng leân Chuùa lôøi caûm taï:   

 

1. Laïy Thieân Chuùa haèng soáng, Chuùa sinh chuùng con ra laø 

ñeå cho chuùng con ñöôïc chung phaàn söï soáng ñôøi ñôøi vôùi 

Chuùa. Chuùng con tin raèng: nhôø caùi cheát ñau thöông treân 

thaùnh giaù vaø söï phuïc sinh cuûa Con Chuùa laø Chuùa Gieâsu, 
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Chuùa seõ cho thaân xaùc chuùng con ñöôïc soáng laïi vôùi Chuùa 

trong ngaøy sau heát - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2. Laïy Chuùa, khi laõnh Bí Tích Röûa Toäi, laø luùc Chuùa taùi 

sinh chuùng con trong ñôøi soáng môùi, ñôøi soáng ñöôïc mang 

danh Kitoâ höõu, ñöôïc neân ñoàng hình daïng vôùi Chuùa vaø 

ñöôïc laøm con caùi Chuùa, ñoù laø moät hoàng aân lôùn nhaát cho 

moãi ngöôøi chuùng con - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3. Laïy Chuùa Gieâsu, trong moãi Thaùnh leã, Chuùa ñaõ trôû neân 

löông thöïc thaàn linh ban söï soáng ñôøi ñôøi cho chuùng con, 

ñeå chuùng con ñöôïc caûm neám haïnh phuùc thieân ñaøng vôùi 

Chuùa laø nguoàn söï soáng vónh cöûu ngay töø ôû traàn gian - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4. Laïy Chuùa Gieâsu phuïc sinh ñang hieän dieän trong Thaùnh 

Theå, Chuùa chính laø nguoàn an uûi, laø söï giaûi thoaùt cho 

nhöõng ai ñang soáng trong thaát voïng, öu saàu; nhöõng 

ngöôøi ñang bò xaõ hoäi boû rôi, nhöõng ngöôøi ñang caàn ñeán 

söï soáng vaø cho taát caû chuùng con laø nhöõng ngöôøi ñang 

troâng caäy - Chuùng con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

    (Thinh laëng ít phuùt,  moãi ngöôøi taï ôn rieâng) 

 Haùt : Ñeán muoân ñôøi …  

             



 

 

354                                                                                  CHẦU THÁNH THỂ NĂM C 

 

 

SAÙM HOÁI                                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

          Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, cuoäc soáng phaøm traàn naøy 

deã thu huùt chuùng con veà caùi nhìn hieän taïi, hôn laø lo laéng cho 

cuoäc soáng ñôøi sau, moät cuoäc soáng maø con ngöôøi chöa ai coù 

kinh nghieäm. Nhöng vôùi Lôøi Chuùa hoâm nay ñaõ ñaùnh ñoäng 

taâm trí chuùng con, giuùp chuùng con nhìn mình trong aùnh saùng 

ñöùc tin, ñeå hoaùn caûi vaø ñeå chuùng con khoâng bò thaát voïng khi 

ra trình dieän tröôùc maët Chuùa trong ngaøy chung thaåm. Xin 

Chuùa thöông xoùt chuùng con: 

1. Laïy Chuùa Gieâsu, vôùi söï tieán boä cuûa xaõ hoäi maø Chuùa ñaõ 

ban ñeå phuïc vuï söï soáng con ngöôøi, con ngöôøi khoâng bieát 

ôn Thieân Chuùa, maø laïi muoán choái boû söï  quan phoøng 

cuûa Thieân Chuùa ra khoûi ñôøi mình, vaø thay söï soáng Chuùa 

ban baèng söï luïi taøn, ñau khoå, cheát choùc - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2. Laïy Chuùa Gieâsu, ñoái vôùi haïnh phuùc ñôøi sau, con ngöôøi 

khoâng theå mua hay trao ñoåi baèng tieàn baïc vaät chaát nhö ôû 

traàn gian. Theá maø coù bao nhieâu ngöôøi cöù maûi mieát ñi 

tìm noù, ñeán noãi khoâng coøn thì giôø lo cho phaàn roãi linh 

hoàn mình - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3. Laïy Chuùa Gieâsu, nhieàu khi trong caùch soáng cuûa chuùng 

con chöa thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi khaùc tin raèng seõ coù söï 

soáng ñôøi sau, vì chuùng con thieáu hoïc hoûi veà giaùo lyù cuûa 
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Chuùa, thieáu ñaøo saâu ñöùc tin vaø ñôøi soáng thieâng lieâng - 

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4. Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì khoâng tin coù Thieân Chuùa, khoâng 

tin coù söï soáng ñôøi sau, neân con ngöôøi ñaõ laøm nhieàu ñieàu 

xaáu xuùc phaïm ñeán nhaân phaåm cuûa ñoàng loaïi vaø saùt haïi 

nhau baèng nhieàu hình thöùc - Xin Chuùa thöông xoùt vaø 

bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5. Laïy Chuùa Gieâsu, chæ vì thieáu caàu nguyeän vaø laõnh nhaän 

caùc bí tích, nhaát laø Bí Tích Thaùnh Theå, neân nhieàu gia 

ñình Coâng giaùo ñaõ bò khuûng hoaûng, bò taùch lìa vaø maát 

ñöùc tin - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

           

         (Thinh laëng 3–5’, moãi ngöôøi hoài taâm saùm hoái rieâng) 

 Haùt: Naêm thaùng daøi …   

       

XIN ÔN                                (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

           Laïy Chuùa Gieâsu, nieàm hy voïng cuûa ngöôøi Kitoâ höõu 

chuùng con döïa treân Hy Teá vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa. Nieàm 

tin naøy ñaõ ñöôïc Giaùo Hoäi tuyeân xöng ‚Toâi Tin xaùc loaøi ngöôøi 

ngaøy sau seõ soáng laïi‛. Vôùi nieàm tin ñoù, chuùng con xin leân 

Chuùa nhöõng öôùc nguyeän:   

 

1. Laïy Chuùa Gieâsu, Giaùo Hoäi Chuùa ñang treân ñöôøng tieán 

veà queâ Trôøi, treân ñöôøng ñi naøy, ngöôøi Kitoâ höõu chuùng 
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con gaëp raát nhieàu gian truaân, thöû thaùch veà ñöùc tin. Xin 

Chuùa haõy ñeán cuøng ñoàng haønh vôùi chuùng con vaø giuùp 

chuùng con luoân bieát yù thöùc soáng toát ñeïp ngay töø ôû ñôøi 

naøy, ñeå mai sau chuùng con cuõng ñöôïc vaøo höôûng thieân 

ñaøng vôùi Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2. Laïy Chuùa Gieâsu, cuoäc ñôøi chuùng con roài coù ngaøy seõ keát 

thuùc, chuùng con khoâng mình seõ cheát caùch naøo vaø nhö 

theá naøo. Chuùng con troâng caäy vaøo loøng thöông xoùt cuûa 

Chuùa, xin Chuùa thöù tha nhöõng ñieàu chuùng con sai loãi vaø 

xin ban nieàm hy voïng ñöôïc soáng laïi vôùi Chuùa mai sau 

cho chuùng con - Chuùng con caàu xin Chuùa.                     

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3. Chuùng con xin daâng leân Chuùa caùc baäc oâng baø, cha meï, 

nhöõng ngöôøi ñaõ böôùc vaøo tuoåi xeá chieàu, nhöõng ngöôøi 

beänh taät, nhöõng ngöôøi ñang haáp hoái, ñöôïc moïi ngöôøi 

quan taâm naâng ñôõ, ñeå taâm hoàn hoï ñöôïc bình an vaø luoân 

höôùng veà Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4. Chuùng con caàu nguyeän cho caùc gia ñình ñang coù nhöõng 

söï baát hoøa, chia reõ. Xin Chuùa ban ôn hoøa giaûi vaø noái keát 

hoï laïi vôùi nhau, ñeå hoï ñöôïc höôûng haïnh phuùc ñôøi naøy vaø 

ñôøi sau - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  
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5. Trong thaùng caùc linh hoàn, chuùng con caàu nguyeän cho 

caùc linh hoàn, ñaëc bieät laø nhöõng thaønh vieân Hieäp Hoäi 

Thaùnh Theå ñaõ qua ñôøi. Xin Chuùa môû cöûa thieân ñaøng 

ñoùn nhaän taát caû vaø xin Chuùa thöông ñeán chuùng con ñang 

coøn ôû choán döông gian, ñöôïc ôn theo Chuùa ñeán cuøng – 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø - Thinh laëêng, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT CHAÀU      

 Haùt :  Naøy Con Laø Ñaù  

                Ñaây Nhieäm Tích. 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT XXXIII THÖÔØNG NIEÂN - C 

LEÃ CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM 

 

 Haùt: Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn –Ñoïc Kinh Tin-Caäy-Meán 

 Ñaët Mình Thaùnh    

 Haùt: Thôø laïy Chuùa…  (Thinh laëng giaây laùt) 

 

TOÂN THÔØ 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, hoâm nay Giaùo Hoäi Vieät 

Nam chuùng con haân hoan daâng lôøi ca tuïng Chuùa, vì ôn töû ñaïo 

Chuùa ñaõ ban cho caùc nhaø truyeàn giaùo vaø caùc baäc tieàn boái cha 
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oâng cuûa chuùng con treân maûnh ñaát chöõ ‘S‛  naøy. Nhöõng gian 

lao ñau khoå, nhöõng cöïc hình caùc ngaøi chòu, hôïp vôùi cuoäc töû 

naïn cuûa Chuùa, ñaõ taïo neân moät ‚muøa luùa vaøng‛ cuûa Thieân 

Chuùa treân queâ höông Vieät Nam chuùng con, ñeå Nöôùc Chuùa 

ngaøy caøng ñöôïc lan roäng. Hôïp vôùi loøng yeâu meán Chuùa cuûa 

caùc thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chuùng con xin quyø thôø laïy vaø 

tung hoâ Chuùa:  

 

1- Vinh danh Chuùa vì qua bao theá heä, ñöùc tin loàng vaøo 

trang söû ñau thöông. Haït cheát ñi oâm söùc soáng Tin Möøng, 

nhaäp vaøo ñaát, nôû neân hoa Giaùo Hoäi – Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Vinh danh Chuùa vì nhöõng ngöôøi môû loái, ñaõ ngaõ vì oâm 

chaân lyù trong tim, ñaõ hieân ngang teá leã cuoäc ñôøi mình, 

naâng cheùn ñaéng cuûa tình yeâu chöùng taù –  Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

  

3- Ñeå tuyeân döông tình ngöôøi Cha cao caû, hieán Con mình 

cho söï soáng muoân daân, cho yeâu thöông traøn ngaäp caû theá 

traàn, cho vuõ truï vöôn mình leân aùnh saùng –  Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

     

4- Cho ôn troïng cuûa nguoàn tình lai laùng, böøng chieáu soi 

lòch söû cuûa con ngöôøi, tình thöù tha, tình taùi taïo ñaát trôøi, 
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tình dö daät söùc hoaøn sinh vónh cöûu –  Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Vinh danh Chuùa vì ôn Ngaøi thaønh töïu, nôi nhöõng ngöôøi 

anh duõng cheát vì tin, moái tình cao chung thuûy ñaõ troïn 

nieàm, cho danh Chuùa Ba Ngoâi ngôøi vinh hieån –  Chuùng 

con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Thinh laëng 2–3’, moãi ngöôøi daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 

 

NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt: Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng)  

 Ñoïc Tin Möøng Mt 10, 17-22         

(Môøi coäng ñoaøn ngoài – Thinh laëng 2 – 3’)  

 Ñoïc Suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng-(Thinh laëng 2-3’)  

 

TAÏ ÔN 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh 

cuûa Chuùa, laø neàn taûng  cho caùc nhaø truyeàn giaùo vaø nhöõng baäc 

cha oâng chuùng con daùm hy sinh maïng soáng mình vì Danh 

Chuùa, ñeå cho haït gioáng ñöùc tin treân ñaát Vieät ñöôïc troå boâng 

nhö hoâm nay. Cuøng vôùi nieàm vui cuûa ngöôøi Kitoâ höõu Vieät 

Nam treân khaép theá giôùi, chuùng con xin daâng Chuùa lôøi taï ôn:  

 

1- ‚Haõy coi chöøng ngöôøi ñôøi. Hoï seõ noäp anh em cho caùc 

hoäi ñoàøng, vaø seõ ñaùnh ñaäp anh em trong caùc hoäi ñoàng 

cuûa hoï‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa chính laø leõ soáng cho 

ngöôøi Kitoâ höõu chuùng con. Vì nhôø ôn Chuùa cöùu ñoä, 
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chuùng con môùi thoaùt aùch toäi loãi vaø ñöôïc soáng trong aân 

suûng cuûa Chuùa - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2-  ‚Vaø anh em seõ bò ñieäu ra tröôùc maët vua chuùa quan 

quyeàn vì Thaày ñeå laøm chöùng cho hoï vaø cho daân ngoaïi 

ñöôïc bieát‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con tin raèng: chính 

Chuùa ñaõ hieän dieän vaø ñoàng haønh vôùi caùc thaùnh töû ñaïo 

trong moïi nôi, moïi luùc, ñeå caùc ngaøi khoâng nhuït chí ruùt 

lui tröôùc caùc cöïc hình gian khoå, maø saün loøng maát taát caû 

ñeå ñöôïc trung thaønh vôùi Chuùa, Ñaáng caùc ngaøi haèng yeâu 

meán toân thôø - Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3-  ‚Khoâng phaûi anh em noùi, maø laø Thaàn Khí cuûa Cha anh 

em noùi trong anh em‛ - Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con caûm 

taï Chuùa vì taát caû moïi ôn laønh maø Thaùnh Thaàn Chuùa 

ñang hoaït ñoäng trong Giaùo Hoäi, ñaëc bieät nôi caùc nhaø 

truyeàn giaùo, ñeå caùc ngaøi coù ñuû söï hy sinh vaø loøng quaûng 

ñaïi ñi gieo Tin Möøng cuûa Chuùa cho muoân nôi  - Chuùng 

con xin taï ôn Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, nhôø Thaùnh Theå döôõng nuoâi, caùc 

thaùnh töû ñaïo ñaõ coù ñöôïc söùc maïnh phi thöôøng, löôùt 

thaéng moïi caùm doã vaø daùm laáy maùu ñaøo tuyeân xöng 

Danh Chuùa tröôùc maët muoân daân - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa.  

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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(Th/ laëng 3–5’ moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Ñaây baøi ca ngaøn truøng… ( Môøi coäng ñoaøn quyø) 

 

SAÙM HỐI 

         Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con xin thôø laïy vaø 

chieâm ngaém tình yeâu laï luøng cuûa Chuùa, ñaõ hieán thaân chòu 

cheát  ñeå cöùu chuoäc con ngöôøi. Tình yeâu ñoù ñaõ thaám nhaäp vaøo 

ñöùc tin cuûa caùc baäc tieàn boái chuùng con, khieán caùc ngaøi daùm 

lieàu maïng soáng vì ñaïo Chuùa. Coøn chuùng con hoâm nay, chuùng 

con deã ngaõ loøng khi gaëp thöû thaùch, xin Chuùa haõy thöông xoùt 

chuùng con:  

 

1- Laïïy Chuùa Gieâsu, ngaøy nay chuùng con khoâng coøn thaáy 

caûnh ‚töøng lôùp lôùp tieán leân phaùp tröôøng‛ ñeå tuyeân xöng 

ñaïo Chuùa nhö naêm xöa. Nhöng nhöõng caùm doã tinh vi 

cuûa söï höôûng thuï, cuûa söï löôøi bieáng ñang traøn vaøo ñôøi 

soáng ñöùc tin cuûa ngöôøi Kitoâ giaùo, nhaát laø nôi caùc baïn 

treû, khieán chuùng con daàn daø xa rôøi ñôøi soáng caàu nguyeän, 

xa rôøi ñôøi soáng ñaïo - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi 

chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, chuùng con bieát raèng: töû ñaïo laø moät aân 

hueä ñaëïc bieät Chuùa ban cho moät soá ngöôøi, nhöng boån 

phaän laøm chöùng cho Chuùa thì khoâng daønh rieâng cho ai. 

Theá maø chuùng con vaãn chöa yù thöùc ñieàu quan troïng naøy 

ñeå soáng ñaïo toát  vaø giuùp ngöôøi khaùc ñeán vôùi Chuùa - Xin 

Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 
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3- Theá giôùi hoâm nay ñang loaïi tröø Thieân Chuùa, ñeå khoâng 

ai bieát ñeán nhöõng chuyeän xaáu con ngöôøi laøm. Vôùi tö 

töôûng naøy, nhaân loaïi chuùng con ñang tieán daàn ñeán caùi 

cheát maø vaãn khoâng hay, khoâng bieát - Xin Chuùa thöông 

xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Laïy Chuùa Gieâsu, treân queâ höông Vieät Nam chuùng con 

coøn raát nhieàu ngöôøi chöa bieát Chuùa. Coù theå vì hoï chöa 

nghe ai noùi ñeán, hay laø vì ngöôøi Coâng giaùo chuùng con 

chöa thöïc taâm soáng ñaïo ñeå ngöôøi khaùc tin ñaïo cuûa Chuùa 

- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con.  

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

 (Thinh laëng 3–5’ moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Con vaãn troâng caäy Chuùa…                 

 

XIN ÔN            (Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

            Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø vò töû ñaïo ñaàu tieân ñaõ soáng 

laïi töø coõi cheát, ñeå khôi daäy nieàm hy voïng vaø söï tin töôûng cho 

chuùng con. Vì chuùng con chaúng sôï mình boû ñaïo, nhöng chuùng 

con laïi sôï mình khoâng soáng ñöôïc ñaïo, tröôùc bao quyeán ruõ cuûa 

traàn gian, laøm lu môø ñöùc tin cuûa chuùng con. Ñöùng tröôùc thöû 

thaùch naøy, chuùng con chaïy ñeán naøi xin Chuùa ban ôn trôï giuùp 

chuùng con:  
 

1- ‚Vì danh Thaày, anh em seõ bò moïi ngöôøi thuø gheùt. Nhöng 

ai beàn chí ñeán cuøng, keû aáy seõ ñöôïc cöùu thoaùt‛ - Chuùng 

ta cuøng caàu xin Chuùa ban ôn, theâm söùc cho caùc linh muïc 
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trong Hoäi Thaùnh, ñeå caùc ngaøi can ñaûm thi haønh söù vuï 

muïc töû cuûa mình, giöõa nhöõng khoù khaên cuûa vieäc giöõ 

vöõng ñöùc tin cho ñoaøn chieân Chuùa–  Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa cho nhöõng ngöôøi treû hoâm 

nay, bieát tin vaøo Thieân Chuùa laø Ñaáng Cöùu ñoä duy nhaát 

cuûa traàn gian, ñeå hoï tìm gaëp ñöôïc Chuùa laø nguoàn söï 

soáng, nguoàn bình an ñích thöïc - Chuùng con caàu xin 

Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

3-  Chuùng ta cuøng caàu xin Chuùa nhôø lôøi baàu cöû cuûa caùc 

thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, ban cho moãi ngöôøi Kitoâ höõu bieát 

trung thaønh vôùi giaùo lyù vaø truyeàn thoáng cuûa Hoäi Thaùnh, 

ñeå nhöõng ai ñang nghi ngôø giaùo lyù chaân chính, ñöôïc ôn 

hoaùn caûi trôû veà - Chuùng con caàu xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.    

        

4-  Trong giôø phuùt linh thieâng naøy, chuùng ta cuøng caàu 

nguyeän ñaëc bieät cho caùc gia ñình thaønh vieân Hieäp Hoäi 

Thaùnh Theå ñang gaëp nhöõng khoù khaên nôi gia ñình, nôi 

con caùi. Xin Chuùa ban cho anh chò em ñoù ñöôïc ôn bình 

an vaø bieát sieâng naêng chaïy ñeán vôùi Bí Tích Thaùnh Theå 

ñeå ñöôïc Chuùa naâng ñôõ, höôùng daãn  – Chuùng con caàu xin 

Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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5-  Laïy Chuùa Gieâsu, xin ban ôn trôï giuùp nhöõng anh chò em 

chuùng con ôû khaép nôi ñang bò baùch haïi vì ñöùc tin, ñeå hoï 

theâm can ñaûm tuyeân xöng Danh Chuùa –  Chuùng con caàu 

xin Chuùa.  

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.        

 

(Môøi coäng ñoaøn quyø-Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin 

ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT THUÙC          

 Haùt:    Naøy con laø Ñaù          

                                 Ñaây nhieäm tích   

 

 

 

 

 

 

 

TAÏ ÔN CUOÁI NAÊM 

 

 Haùt Kinh Chuùa Thaùnh Thaàn-Ñoïc Kinh Tin-Caäy -Meán. 

 Ñaët Mình Thaùnh Chuùa. 

 Haùt: Cuøng Thôø laïy Chuùa…     

       

TOÂN THÔØ 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con ñang soáng nhöõng 

ngaøy cuoái naêm aâm lòch, ñaây laø thôøi ñieåm chuùng con ñöôïc taï ôn 

Chuùa vaø nhìn nhaän bieát bao hoàng aân Chuùa ñaõ tuoân ñoå trong 

cuoäc ñôøi chuùng con, nhaát laø trong naêm qua. Chuùng con xin hôïp 

vôùi trieàu thaàn thaùnh treân trôøi vaø taát caû anh chò em ñang hieän 

dieän nôi ñaây, xin daâng leân Chuùa lôøi chuùc tuïng, ngôïi khen:       
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1- Ngöôøi coâng chính, haõy reo hoø möøng Chuùa, keû ngay laønh, 

naøo caát tieáng ngôïi khen. Taï ôn Chuùa gieo vaïn tieáng ñaøn 

caàm, kính möøng Ngöôøi, gaûy muoân cung ñaøn saét. Naøo daâng 

Chuùa moät khuùc taân ca, raäp tieáng tung hoâ, nhaõ nhaïc vang 

löøng - Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ. Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

2- Vì lôøi Chuùa phaùn quaû laø ngay thaúng, moïi vieäc Chuùa laøm 

ñeàu ñaùng caäy tin. Chuùa yeâu thích ñieàu coâng minh chính 

tröïc, tình thöông Chuùa chan hoøa maët ñaát - Chuùng con xin 

toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ. Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 
 

3- Moät lôøi Chuùa phaùn laøm ra chín taàng trôøi, moät hôi Chuùa thôû 

taïo thaønh muoân tinh tuù. Chuùa doàn ñaïi döông veà moät choã, 

Ngöôøi ñem bieån caû tröõ vaøo kho - Chuùng con xin toân vinh 

chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ. Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

4- Caû ñòa caàu phaûi kính sôï Chuùa, moïi theá nhaân haõy khieáp oai 

Ngöôøi. Vì Ngöôøi ñaõ phaùn, vaø muoân loaøi xuaát hieän, Ngöôøi 

ra leänh truyeàn, taát caû ñöôïc döïng neân - Chuùng con xin toân 

vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ. Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

5- Chuùa ñaûo loän chöông trình muoân nöôùc, Ngöôøi phaù tan yù 

ñònh cuûa chö daân. Chöông trình Chuùa ngaøn naêm beàn vöõng, 

yù ñònh cuûa loøng Ngöôøi vaïn kieáp tröôøng toàn - Chuùng con 

xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

Ñ. Chuùng con xin toân vinh chuùc tuïng Chuùa. 

 

(Ngöng giaây laùt,moãi ngöôøi aâm thaàm daâng taâm tình thôø laïy rieâng) 
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NGHE LÔØI CHUÙA 

 Haùt :Xin cho con bieát laéng nghe(Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Ñoïc Tin Möøng Lc 4,21-30 ; hoaëc Lc17,11-19  

  (Môøi coäng ñoaøn ngoài) 

 Ñoïc suy nieäm hoaëc nghe Cha giaûng –(Thinh laëng 2-3’) 
 

TAÏ ÔN 

       Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, Chuùa ñaõ quy tuï chuùng con 

quanh baøn tieäc Lôøi Chuùa vaø Thaùnh Theå, ñeå cho chuùng con ñöôïc 

höôûng neám tình yeâu ngoït ngaøo cuûa Chuùa. Giôø ñaây, chuùng con 

muoán keùo daøi nieàm vui ñoù trong thôø laïy, caûm taï tröôùc Thaùnh 

Theå thay cho naêm qua chuùng con coøn nhieàu thieáu soùt: 

1- Laïy Chuùa, chuùng con nhìn nhaän raèng: lôøi cuûa Chuùa luoân 

coù giaù trò sieâu vieät, vöôït qua moïi thôøi, moïi neàn vaên hoùa, 

moïi söï hieåu bieát cuûa trí khoân con ngöôøi vaø cho taát caû 

nhöõng ai ñang khao khaùt chaân lyù ñeàu tìm ñöôïc nôi Chuùa - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

2- Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa laø tình yeâu vöôït moïi tình yeâu. 

Chuùa khoâng loaïi tröø ai duø chuùng con chæ laø tro buïi, baát 

toaøn, nhöng Chuùa ñaõ cuùi xuoáng, naâng chuùng con leân vaø 

cho ñöôïc laøm con cuûa Chuùa -  Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

3- Chuùng con xin taï ôn Chuùa vì nhöõng bieán coá vui buoàn trong 

cuoäc soáng ñaõ giuùp chuùng con gaàn Chuùa hôn, vì Chuùa laø 

nuùi ñaù che chôû vaø laø ngöôøi meï haèng baûo veä chuùng con - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 
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4- Chuùng con xin taï ôn Chuùa vì suoát ñôøi chuùng con ñöôïc 

nguïp laën trong ñaïi döông aân hueä cuûa Chuùa, ñöôïc taém maùt 

trong doøng suoái aân tình cuûa cha meï, anh chò em trong gia 

ñình, gia toäc, cuûa baïn beø, cuûa aân nhaân, cuûa Giaùo Hoäi, cuûa 

xaõ hoäi vaø bao nhieâu ngöôøi ñaõ laøm ôn phuùc cho chuùng con - 

Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

5- Taï ôn Chuùa ñaõ cho chuùng con laø thaønh vieân trong Gia 

Ñình Thaùnh Theå, ñeå chuùng con ñöôïc hôïp vôùi taát caû caùc tu 

só Thaùnh Theå, vôùi anh chò em treân toaøn theá giôùi thôø laïy vaø 

ca tuïng Chuùa thay cho muoân ngöôøi - Chuùng con xin taï ôn 

Chuùa. 

Ñ- Chuùng con xin taï ôn Chuùa. 

 

(Thinh laëng 3-5’, moãi ngöôøi taï ôn rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 Haùt: Ñeán muoân ñôøi…             

 

SAÙM HOÁI                     (Môøi coäng ñoaøn quyø) 

Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chính Chuùa ñaõ chaáp nhaän 

xuoáng theá laøm ngöôøi, chòu naïn, chòu cheát ñeå ñeàn buø toäi loãi 

chuùng con vaø toäi loãi caû theá giôùi. Nhöng nhieàu laàn chuùng con ñaõ 

laøm caûn trôû ôn Chuùa xuoáng treân chuùng con vaø treân anh chò em 

chuùng con. Giôø ñaây, tröôùc Thaùnh Theå nhieäm maàu cuûa Chuùa, 

chuùng con xin thaønh taâm cuùi ñaàu thoáng hoái aên naên: 

 

1- Nguyeän xin Chuùa thöù tha moïi noãi baát hoøa, chia reõ, oaùn 

thuø, gheùt ghen, ñoá kî, thieáu yeâu thöông baùc aùi maø chuùng 

con ñaõ gaây cho nhau, vì chuùng con chöa coù loøng meán 
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Chuùa vaø chöa tin Chuùa hieän dieän trong taát caû moïi ngöôøi-

Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa laø Vua tình yeâu, xin tha thöù cho söï voâ ôn cuûa 

chuùng con, vì chuùng con ñöôïc nhaän laõnh nhieàu aân suûng 

cuûa Chuùa, nhöng chuùng con laïi khoâng bieát tha thöù cho 

nhöõng ngöôøi ñaõ gaây ñau khoå cho chuùng con - Xin Chuùa 

thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

3- Chuùng con xin loãi Chuùa, vì chuùng con chöa bieát laøm lôøi 

nhöõng neùn baïc Chuùa trao trong naêm qua laø: söùc khoûe, thôøi 

giôø, naêng löïc, trí tueä, boån phaän, traùch nhieäm, ñeå phuïng söï 

Chuùa vaø phuïc vuï anh em ñoàng loaïi - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

4-  Chuùa ñaõ trao traùi ñaát naøy cho con ngöôøi xöû duïng ñeå laøm 

vinh danh Chuùa, nhöng nhaân loaïi chuùng con ñaõ ñi ngöôïc 

laïi vôùi yù ñònh cuûa Chuùa, ñeå gaây ra bao nhieâu thaûm hoïa cho 

con ngöôøi - Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

5- Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, chuùng con thaønh taâm xin loãi 

Chuùa, vì nhöõng laàn tham döï thaùnh leã, chuùng con chöa 

chuaån bò taâm hoàn soát saéng ñeå ñoùn röôùc Chuùa vaøo loøng, vaø 

ñoâi luùc, chuùng con cuõng chöa trung thaønh vôùi giôø chaàu maø 
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chuùng con ñaõ töï nguyeän tuyeân höùa - Xin Chuùa thöông xoùt 

vaø bieán ñoåi chuùng con. 

Ñ- Xin Chuùa thöông xoùt vaø bieán ñoåi chuùng con. 

 

(Thinhlaëng ít phuùt,moãi ngöôøi töï saùm hoái rieâng;coù theå môøi chia seû)  

 Haùt : Chuùa nhaân töø…  

                              

XIN ÔN          ( Môøi coäng ñoaøn ñöùng) 

 Laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, naêm AÂm lòch saép troâi qua, 

cuõng laø thôøi gian chuùng con leân keá hoaïch cho moät chöông trình 

soáng môùi. Chuùng con xin daâng Chuùa nhöõng öôùc mô, nhöõng döï 

tính trong töông lai cuûa moãi ngöôøi chuùng con vaø toaøn theá giôùi. 

Xin Chuùa thöông chuùc laønh vaø ban caùc ôn caàn thieát ñeå chuùng 

con bieát caùch soáng ñeïp yù Chuùa baây giôø vaø maõi maõi: 

 

1- Chuùng con caàu nguyeän cho Ñöùc Thaùnh Cha … caùc vò chuû 

chaên Chuùa ñaõ choïn ñeå höôùng daãn ñoaøn chieân Chuùa. Xin 

cho caùc ngaøi ñöôïc nhieàu söùc khoûe, söï bình an vaø ñaày traøn 

ôn Thaùnh Thaàn trong söù vuï naâng ñôõ ñoaøn chieân - Chuùng 

con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

2- Laïy Chuùa, xin chuùc laønh cho cuoäc ñôøi chuùng con, cho gia 

ñình chuùng con. Xin cho chuùng con luoân vöõng tin vaøo tình 

yeâu ñoäc nhaát cuûa Chuùa, moät tình yeâu chæ bieát cho ñi maø 

khoâng tính toaùn. Vaø xin cho chuùng con bieát kyù thaùc ñöôøng 

ñôøi cho Chuùa, troâng caäy vaøo moät mình Chuùa maø thoâi - 

Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 
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3- Laïy Chuùa, xin ban hoøa bình cho thôøi ñaïi chuùng con ñang 

soáng, ñeå nhöõng ai ñang bò thaát voïng ñöôïc Chuùa thöông 

naâng ñôõ. Vaø xin Chuùa ñöøng boû rôi chuùng con, khi cuoäc ñôøi 

chuùng con gaëp nhieàu thöû thaùch: coâ ñôn, ngheøo tuùng, beänh 

hoaïn, tuoåi giaø vaø kieät söùc. Xin Chuùa haõy ñeán cöùu giuùp vaø 

ôû beân caïnh chuùng con luoân maõi - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

4- Laïy Chuùa Gieâsu, xin cho moïi ngöôøi ñöôïc nhaän bieát Chuùa 

hieän dieän ñích thöïc trong pheùp Thaùnh Theå, ñeå toân thôø 

Chuùa. Vaø xin cho chuùng con thaät loøng trung thaønh giöõ giôø 

Chaàu nhö ñaõ höùa vôùi Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con. 

 

5- Chuùng con caàu nguyeän cho nhöõng thaønh vieân Hieäp Hoäi 

Thaùnh Theå, nhöõng thaân nhaân, aân nhaân cuûa chuùng con ñaõ 

qua ñôøi, ñaëc bieät laø nhöõng anh chò em vöøa ñöôïc Chuùa goïi 

trong naêm qua, xin cho taát caû ñöôïc vui höôûng trong nöôùc 

Chuùa - Chuùng con caàu xin Chuùa. 

Ñ- Xin Chuùa nhaäm lôøi chuùng con.  

 

(Mời cộng đoàn quỳ. Thinh laëng ít phuùt, moãi ngöôøi xin ôn 

rieâng; coù theå môøi chia seû) 

 

KEÁT CHAÀU       

 Haùt:  Naøy con laø ñaù 

                                 Ñaây nhieäm tích 
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