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TNTT GP. PHÚ CƯỜNG 

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 08/2018 

Chủ đề: Thiếu Nhi Cùng Mẹ Hướng Về Thế Giới – Cầu 

Nguyện Cho Hòa Bình và Hiệp Nhất. 

***** 

I. MỞ ĐẦU (Quỳ) 

- Hát: Kinh Chúa Thánh Thần 

- Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến 

- Đặt Mình Thánh Chúa 

- Hát: Chúa Yêu Con – Nguyễn Duy 

1. Giêsu Chúa con ơi yêu thương phút giây này. Ngài đến 

viếng thăm con trao ban muôn hồng ân. Giêsu sống trong con 

thông chia những vui buồn. Tình yêu Chúa cho con mênh mông 

như mưa nguồn. 

2. Giêsu Chúa con ơi cho con mến yêu Ngài. Dù năm tháng 

phôi phai con xin yêu Ngài luôn. Con mong bước chân vui đi 

loan báo danh Ngài. Tình yêu Chúa khôn vơi. Chúa tín trung 

muôn đời. 
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ĐK. Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa. Cho con 

say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình 

Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa yêu người yêu mãi thôi. 

II. GIÂY PHÚT THỜ LẠY (Quỳ) 

NHD: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con đến đây với 

Chúa để thờ lạy Chúa, để dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha 

thiết cho sự hiệp nhất, hòa bình của thế giới, và để cầu nguyện 

cho sự bình an và sự hiệp thông giữa chúng con, trong gia đình 

và cả giáo xứ, giáo phận của chúng con nữa. 

Nam. Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể / để quy tụ tất 

cả các con cái Người / và hiệp nhất họ trong tình yêu thương. 

Nữ. Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. 

Nam. Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể / để ngự trị 

trong tâm hồn những người công chính / và nuôi dưỡng họ 

trong cảnh cơ hàn. 

Nữ. Xin Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con. 

Nam. Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn, nâng đỡ, và đem lại niềm 

vui / cùng hy vọng cho chúng con. 

Nữ. Xin tạ ơn và chúc tụng Chúa đến muôn đời. 

Nam. Chúa đã dựng nên chúng con / và qua phép rửa tội / 

Chúa đã cho chúng con trở nên con cái Chúa. 
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Nữ. Xin tạ ơn và chúc tụng Chúa đến muôn đời. 

Nam. Nguyên tổ chúng con đã phạm tội / nhưng Chúa đã 

không để chúng con trong bóng tối sự chết / mà lại thương ban 

ơn cứu độ. 

Nữ. Xin tạ ơn và chúc tụng Chúa đến muôn đời. 

Hát: Xin hiệp nhất chúng con 

ÐK. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. 

Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát 

chúng con xa điều bât hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong 

lòng mến Chúa Cha muôn đời. 

1. Vì Ngài được sai đến, để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì 

rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này 

nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp 

nhất chúng con trong Chúa. 

2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. 

Ðược Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này 

nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp 

nhất chúng con trong Chúa. 

III. CẦU NGUYỆN VỚI KINH MÂN CÔI (Ngồi) 

NHD: Các em thiếu nhi Thánh Thể thân mến! Khi chúng ta 

đọc kinh Mân Côi trước Chúa Giêsu Thánh Thể là chúng ta 

đang yêu Chúa Giêsu bằng Trái Tim Đức Mẹ và thờ lạy Ngài 
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bằng sự thờ lạy tuyệt hảo của Đức Mẹ. Chúng ta kết hợp tình 

yêu của mình dành cho Chúa Giêsu với tình yêu tuyệt hảo của 

Đức Mẹ dành cho Ngài. 

Chúa Giêsu sẽ đón nhận giờ thánh chúng ta làm như thể 

Giờ Thánh do Đức Mẹ làm, vì dù đức tin của ta có yếu ớt đến 

đâu, đức ái của ta có nghèo nàn đến đâu, Đức Mẹ cũng ôm ấp 

ta trong trái tim Ngài. Và Chúa Giêsu sẽ đón nhận giờ chầu của 

chúng ta xuất phát trực tiếp từ Trái Tim của Mẹ Ngài. Trái tim 

Vô Nhiễm của Đức Maria sẽ sửa chữa và đền bù những gì còn 

thiếu sót trong đời sống của chúng ta. 

Giờ đây chúng ta hãy suy niệm về 5 Mầu Nhiệm Mừng và 

dâng lời cầu nguyện. 

(Có thể chọn 1 hoặc 2 trong 5 mầu nhiệm để suy niệm) 

a. Mầu Nhiệm Thứ Nhất (Qùy): Chúa Giêsu sống lại, ta 

hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. 

- Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng 

Danh 

- Đọc Chung: Lạy Chúa Giêsu, vào ngày thứ ba sau khi 

chịu chết, Chúa đã sống lại. Các Tông Đồ đã được nhìn thấy 

Chúa. Các Ngài đã dâng hiến mạng sống để loan báo Tin Mừng 

và để minh chứng cho chân lý này. Chúng con cũng tin thật 

rằng, sự chết không phải là chấm dứt.  
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Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch, một 

trái tim đầy yêu thương như Chúa, để chúng con vững bước 

theo con đường của Chúa, xin dẫn đưa chúng con tới sự Phục 

Sinh và cuộc Sống vĩnh cửu 

b. Mầu Nhiệm Thứ Hai (Đứng): Chúa Giêsu lên Trời, ta 

hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời 

- Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng 

Danh 

- Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu, ít ngày sau khi sống lại, 

Chúa Giê-su đã lên trời. Chúng con cũng muốn vươn lên cao, 

sống theo những lý tưởng hằng ôm ấp. Xin Chúa thêm sức cho 

chúng con, và ban cho những hạt giống hồng ân của Chúa đã 

gieo vào lòng chúng con mỗi ngày được triển nở thêm. 

c. Mầu Nhiệm Thứ Ba (Ngồi): Chúa Thánh Thần hiện 

xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa 

Thánh Thần 

- Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng 

Danh  

- Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, lúc Mẹ Maria cầu 

nguyện với các Tông Đồ, Chúa Thánh Thần đã biến đổi Mẹ với 

các Tông Đồ. Các Ngài đã hăng hái lên đường hầu làm cho thế 

giới bừng cháy ngọn lửa sứ điệp Đức Ki-tô. Chúng con tin rằng, 
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Mẹ sẽ cầu cùng Chúa ban muôn ơn Thánh Thần mỗi khi chúng 

con lần chuỗi Mân Côi. Và xin cho mọi người ngày nay biết làm 

theo lời Mẹ dạy, siêng năng lần hạt và biết sống kinh Mân Côi, 

hầu biến đổi thế giới thành một lễ Hiện Xuống mới. 

d. Mầu Nhiệm Thứ Tư (Ngồi): Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ 

lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ 

- Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng 

Danh 

- Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận Mẹ Maria 

vào thiên đàng cả hồn lẫn xác. Chúa đã trao phó cho Mẹ nhiệm 

vụ dẫn đưa chúng con đến với Chúa và hằng che chở chúng 

con. Xin cho chúng con luôn yêu mến và kết hiệp với Mẹ, để 

luôn được Mẹ che chở phù trì và dẫn chúng con đến cùng Chúa. 

e. Mầu Nhiệm Thứ Năm (Qùy): Đức Chúa Trời thưởng Đức 

Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng 

Đức Mẹ trên nước thiên đàng. 

- Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng 

Danh 

- Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã trung kiên 

bước theo Chúa. Chúng con muốn cùng Mẹ bước theo chân 

Chúa, như chúng con đã suy gẫm trong chuỗi Mân Côi này. Xin 

cho chúng con biết quyết tâm tin cậy và đơn sơ trong cuộc sống, 
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cũng như biết trao ban niềm vui và bình an cho những người 

chúng con gặp gỡ.  

Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria là Nữ Vương thiên đàng, 

xin Chúa biến đổi trái tim chai đá của chúng con thành quả tim 

đầy yêu thương. 

IV. THỜ LẠY CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ (Quỳ) 

NHD: Giờ đây, hiệp chung tâm tình cầu nguyện cho sự hiệp 

nhất và hòa bình, chúng ta cùng với Mẹ Maria thờ lạy và tạ ơn 

Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự thật trên bàn thờ. 

Hát: Tạ ơn Chúa với Mẹ 

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình 

yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp 

vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời. 

TK. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn 

trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn 

nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dân Chúa 

trót lời tạ ơn. 

(Thinh lặng 1 phút) 

V. 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 gia 
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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 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./  
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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. 

VI. PHÉP LÀNH - KẾT THÚC 

- Hát: Này con là Đá. 

- Lời nguyện cầu cho Đức giáo hoàng. 

- Hát: Đây nhiệm tích.  

- Lời nguyện và phép lành MTC. 

- Hát kết thúc: Kinh Hòa Bình 

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự 

Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ 

bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem 

thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem 

chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, 

chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi 

tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người 

ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu 

mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là 

khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; 
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vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi 

vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban 

xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình 


