TNTT GP. PHÚ CƯỜNG
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 09/2018
Ơn Xin: Xin cho biết nhận ra tâm tình cần có khi học
và mục đích của việc học.
********
1. MỞ ĐẦU (Quỳ)
- Dấu Thánh giá.
- Hát Kinh Chúa Thánh Thần: Cầu xin Chúa Thánh
Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con
hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, lắng nghe lời con thiết tha. Tình
thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn, tràn
lan ơn thiêng.
- Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh ăn năn tội (cộng đoàn
quì)
- Chủ tế đặt Mình Thánh Chúa
- Hát: Đoàn Con Đến Đây
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Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến
yêu cho trọn khối tình con, được yêu Chúa luôn, bao là êm
đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.
ĐK: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm
tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về
cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình
yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi
nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc
muôn đời.
- Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật
Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúng con thờ lạy và
ngợi khen Chúa với tất cả tấm lòng mến yêu.
Chia thành hai bè đọc:
A/ Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm
Vua muôn dân đã hiến trọn thân mình
Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh
Làm giá chuộc muôn người trên thế giới

B/ Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại
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Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,
Trót cuộc đời theo chân lý Phúc âm
Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

A/ Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,
Người trao tay cho tất cả môn đồ
Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

B/ Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

A/ Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh
Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây
Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,
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Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.
B / Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.
- Dẫn: Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các em thiếu nhi
yêu quý!
"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của
Ngài cho thế gian". Tình yêu của Thiên Chúa được trao ban
cho con người ở mọi thời đại, "Người làm mưa xuống trên kẻ
lành cũng như người dữ", không phân biệt, không loại trừ
một ai. Tình yêu ấy được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu
Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Và hôm nay, tình yêu ấy
vẫn hằng hiện diện, để làm tươi trẻ linh hồn ta, nuôi dưỡng
tinh thần và thỏa mãn các nhu cầu của ta khi đến với bí tích
Thánh Thể. Với Ơn xin: Xin cho biết nhận ra tâm tình cần có
khi học và mục đích của việc học. Chúng ta cùng lắng nghe
Lời Chúa.
II. LỜI CHÚA
- Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Nguyễn Duy
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. (Mc 7,
1-8a.14-15.21-23) (Đứng)
Một hôm, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ
họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem
đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô
uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như
mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân:
họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài
chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều
tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.
Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn
đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ đê tay
ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã
nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi
viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn
lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng
vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì
truyền thống của người phàm”. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi
đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và
hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người
lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái
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từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ
bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm,
trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá,
trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả
những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho
con người ra ô uế”.
Đó là Lời Chúa.
- Hát: ĐK, Lắng nghe Lời Chúa.
- Suy niệm: (Ngồi)
Những người Biệt phái và Luật sĩ trong đạo Do Thái cũng
giữ đạo theo hình thức như thế. Họ rất trọng những lề luật
theo hình thức bề ngoài. Họ cho rằng giữ những hình thức
bề ngoài là đủ. Theo họ, đạo là lề luật. Giữ trọn lề luật là giữ
đạo. Đặc biệt là luật thanh sạch. Đức Giêsu chê trách họ là
giả hình. Vì họ chỉ lo giữ sự trong sạch bề ngoài mà không lo
giữ sự trong sạch bề trong.
Những hình thức bên ngoài không phải là không cần
thiết. Nhưng những hình thức bên ngoài, muốn có giá trị, cần
phải phát xuất từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là
nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt thì hành vi mới
tốt. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị.
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Khởi đầu năm học mới - năm học với những kiến thức
mới đang chờ đợi chúng ta tiếp thu. Chúa mời gọi chúng ta
học không chỉ những kiến thức phổ thông ở trường mà còn
cả Giáo lý về Chúa nữa.
Thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, chúng ta cùng xét lại:
Chúng ta đã chuẩn bị tâm tình nào để bước vào năm học
mới? Mục đích chúng ta học tập là gì?
(Thinh lặng 1 phút)
III. CẦU NGUYỆN (Quỳ)
XƯỚNG: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã bước vào năm
học mới. Xin Chúa cho chúng con nhận ra Chúa đang cùng
đồng hành để giúp chúng con học với tâm tình yêu mến; mến
Chúa và yêu người. Chúng con học vì lòng mến Chúa, để
làm sáng Danh Chúa, làm cho Nước Chúa trị đến, ý Chúa
được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Học vì yêu người.
Chúng con học để có những kiến thức giúp cho đời - cho
người và cũng là giúp cho chính mình được hoàn thiện như
Cha trên trời là Đấng hoàn thiện; do đó chúng con không chỉ
học những kiến thức ở trường, mà còn cần học những kiến
thức Giáo lý hầu giúp chúng con sống đúng Thánh ý Chúa
Cha dành cho chúng con.
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Cùng chung tâm tình mà Chúa đã dạy các Tông đồ,
chúng con cùng thưa lên: Lạy Cha chúng con ở trên trời.....
- Hát: Xin Giữ Con
1. Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự
Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán
chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.
ĐK: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù
khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin
Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng,
này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.
2. Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ
mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội. Xin giữ con khiêm
cung về với Ngài.
3. Xin giữ con để con vì người thế. Lao truyền danh Chúa
cho khắp mọi nơi. Dù chết với Người, dù chết giữa đời. Xin
giữ con hiên ngang vì Nước Trời.
IV. KINH HIỆP THÔNG
Lạy Chúa là Cha nhân từ,/ chúng con cảm tạ Chúa đã
nhận chúng con làm con cái Chúa,/ và quy tụ chúng con trong
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gia đình Hội Thánh,/ cách riêng tại Giáo phận Phú Cường
thân thương này.
Chúa đã liên kết chúng con thành một gia đình/ có Chúa
là Cha và mọi người là anh chị em,/ xin cho chúng con biết
sống và củng cố tinh thần hiệp thông với Chúa và với nhau,/
bằng đời sống cầu nguyện,/ những buổi đọc kinh chung gia
đình, khu xóm, đoàn thể,/ khi lần hạt Mân Côi,/ đọc kinh Lòng
Chúa Thương Xót,/ chầu Mình Thánh Chúa,/ lãnh nhận các
bí tích,/ nhất là tham dự Thánh lễ và rước lễ./
Chúa đã muốn chúng con nên hoàn thiện như Chúa,/ xin
cho mọi thành phần dân Chúa/ biết tích cực thăng tiến bản
thân/ và nhiệt thành giúp nhau nên thánh./ Xin đổ tràn ơn
thánh Chúa trên các mục tử/ để các ngài nên thánh thiện,/
khôn ngoan và nhiệt thành./ Xin cho các tín hữu biết yêu mến,
vâng phục/ và chân thành cộng tác với các ngài như những
viên đá sống động,/ để xây dựng cộng đoàn dân thánh Chúa./
Chúa là tình yêu,/ xin cho chúng con biết sống yêu
thương,/ như Chúa hằng yêu thương chúng con,/ để cứ dấu
này,/ người ta nhận biết chúng con là môn đệ Chúa./
Chúa muốn tụ họp muôn dân vào Hội Thánh Chúa,/ xin
cho chúng con nhiệt tình tông đồ,/ biết đến với những người
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chưa tin nhận Chúa,/ rao truyền cho họ Tin Mừng cứu độ/
bằng lời rao giảng và bằng chính đời sống đượm tình yêu
thương./
Trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu/ xin hiệp nhất
mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng con/ để
chúng con luôn biết sống trong tinh thần hiệp thông/ cùng
nhau xây dựng gia đình giáo phận ngày càng phát triển tốt
đẹp hơn./ Amen.
V. PHÉP LÀNH, KẾT THÚC
- Lời nguyện & phép lành Thánh Thể
- Hát kết thúc (Đứng): Xin cho con mến yêu, mến và mến
thật nhiều. Xin cho con lòng mến. Mến Chúa trong muôn
người. (Hát 3 lần)
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