
GIỜ THÁNH C„U NGUYỆN 

Kính Thánh Tâm & MÅu Tâm 

 

       1- N‰u Gi© Thánh CÀu NguyŒn này cử hành trong gi© ChÀu Thánh 

Th‹, thì sau khi Ç¥t Mình Thánh Chúa: Hát kính Mình Thánh, sau Çó b¡t 

ÇÀu làm Gi© Thánh CÀu NguyŒn. 

      2- N‰u Gi© Thánh CÀu NguyŒn ngoài gi© chÀu Thánh Th‹ thì có th‹ 

theo thÙ t¿ sau Çây: - NguyŒn kinh Chúa Thánh ThÀn, Ç†c kinh Tin, CÆy, 

M‰n, LÀn chu‡i 5 chøc, Kinh CÀu ñÙc Bà, hay Kinh cÀu Trái Tim Chúa, sau 

Çó hát "CÀu Xin Chúa Thánh ThÀn" b¡t ÇÀu Gi© Thánh.  

                                 

Hát:     "Con Quÿ GÓi Th© Låy Chúa" 

 

1- Con quÿ gÓi th© låy Chúa. Cäm tå Chúa thÜÖng chúng con vô biên. 

Con quÿ gÓi th© låy Chúa. Dâng niŠm m‰n tin lên Chúa nhân hiŠn. 

2- Ôi lòng Chúa ÇÀy nhân ái. Chúa tha thÙ cho chúng con vô Ön. Ôi 

lòng Chúa ÇÀy nhân ái. Giúp con v»ng tin, tâm trí không s©n. 

      ñK. Khâm sùng thành tin, con th© låy Chúa. Con yêu m‰n Chúa, m‰n 

Chúa không ngÖi. Khâm sùng thành tin, con th© låy Chúa. Con yêu m‰n 

Chúa, m‰n Chúa Ç©i Ç©i. 

 

Ho¥c hát bài:      "Con Th© låy Chúa" 

 

        ñK. Con th© låy Chúa Giêsu, Çang náu thân trong hình bánh,Con 

nguyŒn xin Chúa Giêsu, thÜÖng Çoái nhÆm l©i con cÀu. 

1- Xin cho con yêu Chúa nhiŠu, Çáp tình Chúa Çã dÃu yêu. Xin cho con 

yêu Chúa nhiŠu, dÅu Ç©i con g¥p thäm sÀu. 

2- Xin Cha ban muôn phúc lành, xuÓng lòng cha mË chúng con. Xin 

Cha ban muôn phúc lành, xuÓng lòng anh chÎ chúng con.     
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3- Xin Cha ban Ön thái bình, xuÓng miŠn dân còn chi‰n tranh. Xin Cha 

ban Ön thái bình, Ç‹ Çoàn con hÜªng phúc nhàn. 

 

HD.   Vì yêu thÜÖng nhân loåi t¶i l‡i, Chúa Giêsu Çã tØ bÕ ÇÎa vÎ là 

Thiên Chúa, Ç‹ xuÓng th‰ làm ngÜ©i phàm nhÜ chúng ta. HÖn n»a 

Ngài còn chÃp nhÆn cái ch‰t kh° nhøc trên thÆp giá, làm lÍ t‰ hy 

sinh vô giá dâng lên Chúa Cha, ÇŠn bù t¶i l‡i cho nhân loåi. Quä 

th¿c, Chúa Giêsu Çã ch‰t  Ç‹ cho chúng ta ÇÜ®c sÓng, và sÓng mãi 

mãi v§i Ngài.  ñ‹ Çáp låi tình Chúa yêu thÜÖng. V§i tâm tình yêu 

m‰n, bi‰t Ön, gi© Çây chúng ta hãy  nguyŒn dâng gi© thánh này lên 

Chúa, Ç‹ ÇŠn tå t¶i l‡i chúng ta, và t¶i l‡i nhân loåi. Xin Chúa 

Thánh ThÀn, soi sáng tâm hÒn chúng ta, bi‰t Çáp låi ti‰ng m©i g†i 

cûa tình yêu Thánh Tâm Chúa.           

 

         Hát:        CÀu xin Chúa Thánh ThÀn 

   

1- CÀu xin Chúa Thánh ThÀn. NgÜ©i thÜÖng thæm vi‰ng hÒn con. ñem 

xuÓng cho con hÒng ân chan chÙa. Trau dÒi cho Çáng ngôi Thánh 

ÇÜ©ng. 

 ñK. NguyŒn xin Chúa Ngôi Ba. ñoái nghe l©i con thi‰t tha. Tình thÜÖng 

m‰n Ãp û con ngày Çêm. NhuÀn th¡m xác hÒn tràn lan Ön thiêng. 

2- CÀu xin Chúa Thánh ThÀn. NgÜ©i ban cho trí hÒn con. ÷n bi‰t khôn 

ngoan tìm theo chân lš. Xa ÇiŠu gian dÓi, luôn trung thành. 

3- CÀu xin Chúa Thánh ThÀn. NguÒn thiêng lân ái tØ nhân. Hun Çúc tim 

con tình yêu lai láng. Cho lòng thao thÙc bên Chúa luôn.  
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I- TÔN THỜ CHÚA GIÊSU ñANG NGỰ 

THẬT  TRONG B´ T´CH THÁNH TH” 

 

HD.   Chúa Giêsu Çang ng¿ trên bàn th©, và ª gi»a chúng ta. 

Chúng ta hãy Th© Låy Chúa, tin kính Chúa, và Cäm Tå tình yêu vô 

biên cûa Chúa.  

 

XV-1   Låy Chúa Giêsu, chúng con tin thÆt Chúa Çang ng¿ trong tÃm bánh 

tr¡ng nhÕ, trên bàn th© trÜ§c m¥t chúng con Çây -Låy Chúa, chúng con tin 

kính và th© låy Chúa, xin Chúa thêm ÇÙc tin cho chúng con.  

 

Cñ.    Låy Chúa, chúng con tin kính và th© låy Chúa, xin Chúa thêm ÇÙc tin 

cho chúng con.         

 

XV-2   Låy Chúa, Chúa là ñÃng toàn næng, quyŠn phép vô cùng, tr†n lành 

vô cùng. -Chúng con th© låy và chúc tøng Chúa.   

                                     

Cñ.      Låy Chúa, chúng con th© låy và chúc tøng Chúa. 

                   

XV-1   Chúa Çã d¿ng nên tr©i ÇÃt muôn vÆt, Chúa là Vua tÃt cä m†i loài. -

Chúng con th© låy và chúc tøng Chúa.   

 

Cñ.      Låy Chúa, chúng con th© låy và chúc tøng Chúa. 

   

XV-2   Chúa Çã d¿ng nên loài ngÜ©i chúng con, và ban cho chúng con phúc 

làm con cái Chúa. -Låy Chúa, chúng con cäm tå tình yêu vô biên cûa Chúa.  

 

Cñ.    Låy Chúa, chúng con cäm tå tình yêu vô biên cûa Chúa.        
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XV-1  Loài ngÜ©i chúng con Çã sa ngã phåm t¶i, Chúa låi không luÆn phåt, nhÜng vÅn 

yêu thÜÖng, và còn sai Con M¶t xuÓng th‰ làm ngÜ©i Ç‹ cÙu chu¶c chúng con. -Låy 

Chúa, chúng con cäm tå tình yêu vô biên cûa Chúa.    

 

Cñ.    Låy Chúa, chúng con cäm tå tình yêu vô biên cûa Chúa.        

 

XV-2  ChÎu ch‰t thay cho chúng con, Chúa chÜa lÃy làm Çû, Chúa  còn lÆp phép Thánh 

Th‹, Ç‹ ª låi v§i chúng con m†i ngày cho Ç‰n tÆn th‰. -Låy Chúa, chúng con cäm tå 

tình yêu vô biên cûa Chúa. 

 

Cñ.    Låy Chúa, chúng con cäm tå tình yêu vô biên cûa Chúa.        

 

HD.   Chúa yêu thÜÖng tÃt cä m†i loài, riêng con ngÜ©i, Chúa Çã 

dành cho nh»ng hÒng ân Ç¥c biŒt hÖn các tåo vÆt khác. Vì con 

ngu©i Çã ÇÜ®c Chúa d¿ng nên giÓng hình änh Ngài, nên khi con 

ngÜ©i sa ngã, phåm t¶i, Chúa Çã chu¶c låi b¢ng giá máu cûa Con 

M¶t Ngài. "ThÀy yêu chúng con, ThÀy sinh xuÓng gian trÀn". ñó là 

l©i Chúa Giêsu muÓn tâm s¿ v§i chúng ta trong gi© thánh này.   

 

NI“M TÂM SỰ 

 

 ñK. ThÀy yêu chúng con, l©i ai nói cho cùng -ThÀy yêu chúng con, 

ThÀy sinh xuÓng gian trÀn - ThÀy yêu chúng con- ThÀy ban trót thân mình - 

ñ‹ nuôi chúng con ngày lÜu kš trÀn gian.      

1- ThÀy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào k‰t h®p cùng cây 

së tr° sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây së khô héo liŠn- Chúng con 

hãy h®p trong tình yêu thÀy. 

2- Yêu nhau chính là gi§i ræn cûa ThÀy, Yêu nhau nhÜ ThÀy yêu dÃu 

chúng con. ñ‹ cho th‰ gian hi‹u bi‰t r¢ng, chúng con chính là môn 

sinh cûa ThÀy.        
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II - XIN ÷N CHÚA THA TH 

 

(NgÒi) 

 

HD.   Chúa Çã th‹ hiŒn lòng khoan dung nhân hÆu cûa Ngài ÇÓi v§i 

chúng ta, ngay cä khi chúng ta là nh»ng con ngÜ©i phø båc, t¶i l‡i. - 

Gi© Çây chúng ta hãy døc lòng thÓng hÓi và xin Ön Chúa tha thÙ.  

 

XV-1   Låy Chúa, chính vì t¶i l‡i nhân loåi, và t¶i l‡i chúng con, Çã xúc phåm 

Ç‰n trái tim dÎu hiŠn cûa Chúa, và làm cho Chúa phäi buÒn sÀu Çau kh° - 

Låy Chúa, xin tha thÙ t¶i l‡i chúng con.  

 

Cñ.     Låy Chúa, xin tha thÙ t¶i l‡i chúng con. 

 

XV-2   Låy Chúa, xin cho m†i ngÜ©i trong gia Çình chúng con, và cho chính 

chúng con bi‰t thÓng hÓi æn næn, vŠ nh»ng lÀn ngu¶i lånh, trÍ näi trong viŒc 

th© phÜ®ng, yêu m‰n Chúa. Låy Chúa xin tha thÙ t¶i l‡i chúng con.     

 

Cñ.     Låy Chúa, xin tha thÙ t¶i l‡i chúng con. 

 

XV-1   ñã nhiŠu lÀn chúng con b¶i nghïa xa lia Chúa, nhÜ ngÜ©i con hoang 

Çàng bÕ nhà ra Çi, nhÜng Chúa là ngÜ©i Cha nhân lành vÅn mª r¶ng bàn tay 

ch© Çón chúng con trª vŠ v§i Chúa. Låy Chúa, xin cho chúng con bi‰t tin 

tÜªng vào tình yêu tha thÙ cûa Chúa. 

 

 Cñ.   Låy Chúa, xin cho chúng con bi‰t tin tÜªng vào tình yêu tha thÙ cûa 

Chúa.  
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XV-2   ñã nhiŠu lÀn chúng con nh¡m m¡t làm ngÖ trÜ§c nh»ng Çau kh° cûa ngÜ©i 

khác, nh»ng anh chÎ em hèn m†n cûa Chúa. Låy Chúa, xin dåy chúng con bi‰t yêu 

thÜÖng m†i ngÜ©i, nhÃt là nh»ng ngÜ©i anh chÎ em bÃt hånh cûa Chúa. 

 

Cñ.     Låy Chúa, xin cho chúng con bi‰t tin tÜªng vào tình yêu tha thÙ cûa 

Chúa. 

 

TIẾNG L¼NG CHA 

 

1- Trái tim Cha yêu dÃu phàm nhân, mà chúng luôn båc nghïa vô ân- 

H«i các con, h«i ngÜ©i tri ân. Nào hãy an ûi Cha Çôi phÀn.    

2- Trái tim Cha thÜÖng xót phàm nhân. Vì th‰ Cha sinh xuÓng gian 

trÀn. LiŠu tÃm thân cÙu chu¶c muôn dân. Giäi thoát cho  khÕi tay 

qu› thÀn. 

3- Ch‰t Çau thÜÖng Cha chÜa hài tâm. Vì th‰ Cha ban bánh Thiên 

ThÀn. ThÎt máu nên lÜÖng th¿c nuôi thân. NgÜ©i khách lÜu ª nÖi th‰ 

trÀn. 

 ñK. Vâng, vâng, lòng Cha hiu h¡t vì yêu chúng con. Vâng, vâng, låy 

Cha, chúng con yêu Cha h‰t lòng- Chúng con hy sinh Ç©i sÓng. ñŠn xong 

nh»ng n‡i båc vong.  

 

(Ho¥c hát):   XIN THÐ÷NG CON 

 

 ñK. Chúa nhân tØ, xin l¡ng nghe linh hÒn con tha thi‰t. ˆn næn kêu van, låy Chúa 

xin rû thÜÖng, ban xuÓng niŠm tin, Ãp û cho tâm hÒn. 

1- Låy Chúa xin thÜÖng con theo lÜ®ng tØ bi Chúa. Chúa Ön  xin xoá t¶i con, theo 

lòng lân tuÃt vô b©. 

2- Rºa con nên trinh trong rÛ såch m†i gian ác. CÙu con qua ách t¶i khiên, con 

thành tâm thÙ l‡i lÀm. 

3- Ngay bên thiên nhan con phåm t¶i nhÖ nh§p. Chúa luôn công chính tØ nhân, 

khi ngÜ©i tuyên án nhân loåi.     
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III- KẾT H ỢP VỚI CHÚA TRONG SỰ CHẾT 

CÑA NGàI, ñ” ñÐ ỢC C¨NG CHIA SÞ VỚI 

NGàI TRONG SỰ PH ỤC SINH VINH HI”N 

 

(ñÙng) 

 

HD.  Chúng ta hãy l¡ng nghe Thánh Gioan thuÆt låi nh»ng giây 

phút cuÓi cùng cûa cu¶c Ç©i ñÙc Kitô trên núi s†: " Hôm Çó ngày áp 

lÍ, ngÜ©i Do Thái không muÓn Ç‹ nh»ng ngÜ©i bÎ Çóng Çanh trên 

thÆp giá trong ngày  hÜu lÍ. Vì th‰ h† xin T°ng trÃn Phi-la-tô cho 

Çánh dÆp Óng chân các ngÜ©i bÎ Çóng Çanh và lÃy xác xuÓng. Quân 

lính Ç‰n Çánh dÆp Óng chân ngÜ©i thÙ nhÃt và ngÜ©i thÙ hai cùng bÎ 

Çóng Çanh v§i ñÙc Kitô.  Khi Ç‰n gÀn thánh  giá Chúa Kitô, h† thÃy 

NgÜ©i Çã t¡t thª, h† không Çánh dÆp Óng chân NgÜ©i n»a.  NhÜng 

m¶t ngÜ©i lính lÃy Çòng Çâm vào cånh sÜ©n NgÜ©i. TÙc thì máu 

cùng nÜ§c chäy ra. NgÜ©i thÃy viŒc này làm chÙng, và l©i chÙng 

cûa ngÜ©i Ãy xác th¿c; và ngÜ©i Ãy bi‰t mình nói thÆt, Ç‹ cho anh 

em n»a cùng tin. Các viŒc này Çã xÄy ra Ç‹ Ùng nghiŒm l©i Kinh 

Thánh: "Không m¶t khúc xÜÖng nào cûa NgÜ©i së bÎ Çánh dÆp " Låi 

có l©i Kinh Thánh khác: "H† së nhìn lên ñÃng h† Çã Çâm thâu."   

 

Lời cûa Chúa. 

 

Cñ:      Låy Chúa Kitô, chúng con ng®i khen Chúa.             

 

(NgÒi) 
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XV-1   Chúa Çã tình nguyŒn lãnh nhÆn cái ch‰t Çau thÜÖng trên thÆp giá, Ç‹ 

làm cûa lÍ dâng lên Chúa Cha, ÇŠn bù t¶i l‡i chúng con. Låy Chúa, xin dåy 

chúng con bi‰t vui lòng chÃp nhÆn nh»ng Çau kh° và thº thách Chúa gªi 

Ç‰n cho chúng con, cho gia Çình chúng con. 

 

Cñ:     Låy Chúa, xin dåy chúng con bi‰t vui lòng Çón nhÆn Çau kh° và thº 

thách Chúa gªi Ç‰n cho chúng con, cho gia Çình chúng con.  

 

XV-2   Chúa Çã bÎ lÜ«i Çòng Çâm thâu,Ç‹ máu và nÜ§c chäy ra tØ trái tim 

yêu thÜÖng cûa Chúa, hÀu khÖi nguÒn Ön cÙu r‡i, Än sûng và Bí tích cho 

H¶i Thánh, cÛng nhÜ cho nh»ng ai bi‰t Çón nhÆn Tin MØng cÙu Ç¶ cûa 

Chúa - Låy Chúa, xin hÜ§ng dÅn chúng con t§i nguÒn Ön cÙu r‡i. 

 

Cñ:    Låy Chúa, xin hÜ§ng dÅn chúng con t§i nguÒn Ön cÙu r‡i.   

 

XV-1  Chúa Çã ÇÜ®c an táng trong m¶ Çá, Ç‹ dåy chúng con bi‰t ch‰t Çi cho 

t¶i l‡i, và bi‰t tÄy trØ nh»ng tính hÜ tÆt xÃu không ÇËp lòng Chúa. Låy Chúa, 

xin ban cho chúng con Ön can Çäm, Ç‹ bi‰t sÓng theo thánh š Chúa. 

 

Cñ:    Låy Chúa, xin ban cho chúng con Ön can Çäm, Ç‹ bi‰t sÓng theo 

thánh š Chúa. 

 

XV-2   Chúa Çã sÓng låi tØ cõi ch‰t sau ba ngày ÇÜ®c an táng trong mÒ- Xin 

cho chúng con bi‰t l¶t bÕ con ngÜ©i cÛ là nh»ng thói hÜ, tÆt xÃu; lòng ích k›, 

s¿ t¿ tôn, tính nóng giÆn, ghen ghét, hÆn thù, thi‰u lòng quäng Çåi và tha 

thÙ v.v... 

 

Cñ:   Låy Chúa, xin cho chúng con ÇÜ®c trª nên con ngÜ©i m§i trong Chúa 

Kitô phøc sinh.  
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TÂM TµNH HIẾN DÂNG 

 

ñK.     Bi‰t lÃy gì cäm m‰n. Bi‰t lÃy chi báo ÇŠn.  

           HÒng ân Chúa cao v©i, Chúa Çã làm cho con.   

    1-  ThÜÖng con tØ ngàn xÜa, m¶t tình yêu chan chÙa, 

         và g†i con Çi làm ÇÜÓc sáng chi‰u soi trÀn gian. 

         Cho con say tình m‰n, Và này con xin Ç‰n, 

         M¶t Ç©i trung trinh, làm muÓi ÇÃt Ü§p cho m¥n Ç©i. 

    2-  Trao cho con L©i Chúa, dù Ç©i con hoen úa,  

      nguyŒn Ç©i con Çem l©i chân lš Ç‰n cho m†i nÖi. 

        Ra Çi ÇÀy nguyŒn Ü§c, và này con gieo bÜ§c.NguyŒn         

        Ç©i con Çem ngÜÒn yêu m‰n Ç‰n cho m†i ngÜ©i.  
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IV-   CHÚNG TA C¨NG HI ỆP DÂNG V À 

C„U NGUY ỆN V ỚI M Ẹ MARIA 

 

HD:  Thánh Gioan Çã vi‰t: ñÙng gÀn Thánh giá, có MË NgÜ©i và 

môn ÇŒ NgÜ©i yêu dÃu, Chúa Giêsu nói v§i thân mÅu r¢ng: "ThÜa 

MË, Çây là con MË"   RÒi NgÜ©i nói v§i môn ÇŒ: "ñây là MË con" K‹ 

tØ gi© Çó ngÜ©i môn ÇŒ rÜ§c bà vŠ nhà mình.- Quä th¿c, qua thánh 

Gioan tông ÇÒ, Chúa Giêsu Çã muÓn trao phó chúng ta cho ngÜ©i 

MË thân yêu cûa NgÜ©i chæm sóc, vì chính MË là MË ñÒng Công 

CÙu chu¶c. 

 

XV-1   Låy MË nhân tØ, MË Çã ÇÙng bên Thánh giá, cùng chia së nh»ng Ç§n 

Çau, tûi nhøc cûa con MË trong giây phút hÃp hÓi trên Thánh giá. Xin MË 

giúp chúng con bi‰t chung phÀn vào s¿ thÜÖng khó cûa con MË, Ç‹ sau 

này, cÛng ÇÜ®c cùng MË hÜªng hånh phúc vinh quang trong nÜ§c Chúa. 

 

Cñ:     Xin MË giúp chúng con bi‰t thông phÀn vào s¿ Çau kh° cûa con MË.  

 

XV-2   Låy MË Maria, MË là gÜÖng mÅu cho các bà mË trong viŒc chæm lo 

cho gia Çình và con cái. Xin MË chÌ dåy chúng con bi‰t theo gÜÖng MË, mà 

tÆn tâm sæn sóc, hy sinh cho gia Çình ÇÜ®c yêm Ãm, và bi‰t nhÅn nhøc 

trong viŒc giáo døc con cái, b¢ng tình thÜÖng và gÜÖng sáng.  

 

Cñ:     Xin MË chÌ dåy và nâng Ç« š chí chúng con! 

 

XV-1   Låy MË Maria, Ngày nay MË Çang hi‹n trÎ v§i Con MË trên Tr©i.  MË  

xÙng  Çáng  v§i  tÜ§c  hiŒu  là N» VÜÖng Thiên  
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ñàng, vì MË Çã ÇÜ®c Chúa ÇÜa vŠ tr©i cä hÒn lÅn xác. Xin MË ghé m¡t nhân 

tØ nhìn Ç‰n Çoàn con cái MË, còn Çang sÓng gi»a trÀn gian v§i bao nhiêu 

gian nan thº thách, mà nâng Ç« chª che.  

 

Cñ:    Låy MË là N» VÜÖng nhân lành, xin l¡ng nghe l©i con cái  MË van xin. 

 

XV-2   Låy MË Maria, MË là N» VÜÖng bình an, xin MË bÀu cº cùng con MË, 

mà r¶ng ban m†i Ön lành hÒn xác cho chúng con, cho gia Çình chúng con. 

ñ‹ Ç©i sÓng gia Çình chúng con luôn ÇÜ®c b¢ng an, trên thuÆn dÜ§i hoà, 

ÇÀm Ãm yêu thÜÖng. HÀu mai sau ÇÜ®c cùng MË Çoàn tø trên Thiên Çàng 

mà ca tøng Chúa và MË mãi mãi. 

 

Cñ:     Låy MË là N» VÜÖng Bình an, xin l¡ng nghe l©i con cái MË van xin.   

 

 

TRÊN ñ—I GOLGOTHA 

 

1- Ngày xÜa trên ÇÒi Golgota, MË ÇÙng gÀn bên Thánh giá. MË nhìn 

Chúa trút hÖi thª cuÓi Ç©i. MË ÇÒng công dâng lễ ÇŠn bÒi. Gi© Çây 

trên bàn th© bao vui say, Çoàn con h†p dâng Thánh lÍ nh©  MË giúp 

xác hÒn con tr¡ng trong, Ç‹ xÙng Çáng tham d¿ lÍ này.  

 Con dâng lên N» vÜÖng tÃm lòng nhÕ bé, ÇÜ®c thÆt tình m‰n Chúa yêu 

ngÜ©i, cho Ç©i con trª nên trót Ç©i cûa l, ch© ngày vŠ hÜªng phúc quê Tr©i. 

2-  Nhìn lên bàn th© ôi Çau thÜÖng, thÆp giá còn lênh láng máu, mà vì 

Chúa vÓn chÜa thoä mÓi tình, còn Çòi nÖi rÜ®u bánh Än mình. ñoàn 

con suy vŠ tình yêu bao la, ÇÒng dâng lòng tin s¡t Çá. NguyŒn MË 

giúp con ÇÜ®c luôn thi‰t tha, lòng m‰n Chúa không s® phai nhoà.  

 Con dâng lên N» VÜÖng tÃm lòng nhÕ bé, ÇÜ®c thÆt tình m‰n Chúa 

yêu ngÜ©i, cho Ç©i con trª nên trót Ç©i cûa l, ch© ngày vŠ hÜªng phúc quê 

Tr©i.      
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TATUM ERGO 

 

 Tatum ergo Sacraméntum - Venerémur cénui - Et antiquum 

documéntum - Novo cedat ritui - Praestet fides suppleméntum - Sensuum 

deféctui. 
 

 Genitóri - Genitóque - Laus et jubilátio - Salus honor -virtus quoque - 

Sit et benedictior - Procedénti ab utóque - Compar sit laudátio -  AMEN ! 

 

HD:     Chúa Çã ban bánh bªi tr©i cho nhân loåi. 

 

Cñ:      Bánh có Çû m†i mùi thÖm ngon. 

 

CT:      Chúng ta hãy cÀu nguyŒn, 

 Låy Chúa, Chúa Çã trÓi låi cho chúng con Bí Tích Mình và Máu 

Thánh Chúa, Ç‹ chúng con Ç©i Ç©i tÜªng nh§ Chúa Çã chÎu kh° 

hình và sÓng låi vinh quang. Xin cho chúng con h‰t lòng sùng kính 

m‰n yêu Bí Tích nhiŒm mÀu này, Ç‹ luôn ÇÜ®c nghiŒm thÃy Ön 

Chúa cÙu chu¶c chúng con. Chúa h¢ng sÓng và hi‹n trÎ cùng ñÙc 

Chúa Cha hiŒp nhÃt v§i Chúa Thánh ThÀn Ç‰n muôn thuª muôn 

Ç©i. 

 

Cñ:     AMEN!      
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KINH SAU PHÉP LÀNH 

 

 Låy linh hÒn Chúa Kitô,  xin làm cho con nên thánh, 

 Låy xác Thánh Chúa Kitô, xin ban cho con Ön cÙu r‡i, 

 Låy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con yêu  m‰n Chúa, 

 Låy nÜ§c cånh sÜ©n Chúa Kitô, xin rºa con  thanh såch 

 Vì s¿ thÜÖng khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bŠn v»ng 

 Låy ñÙc Chúa Giêsu nhân tØ,  

 xin nhÆn l©i con cÀu nguyŒn. 

 Xin Chúa gi» con nÖi thÜÖng tích Chúa, 

 Xin ÇØng Ç‹ con lìa xa Chúa, 

 Xin Chúa ch»a con khÕi  tay kÈ thù, 

 Xin Chúa g†i con trong gi© lâm tº. 

 Xin Chúa dåy con bi‰t chåy Ç‰n cùng Chúa. 

 HiŒp cùng các Thánh mà ng®i khen Chúa. 

 ñ©i Ç©i ch£ng cùng.  AMEN.    
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K‰t Thúc Gi© Thánh 
(Hát m¶t trong các bài dÜ§i Çây) 

 

DÂNG V“ MẸ 

 

 ñK. Con dâng vŠ MË, m¶t lòng tin yêu bao la, m¶t lòng cÆy trông vàng 

Çá. Dâng lên MË, l©i kinh nhÜ áng hÜÖng tr©i, diŒu huyŠn toä bay nÖi n©i. 

1- Con dâng vŠ MË, tr†n cu¶c Ç©i nÖi khóc than. ñÜ©ng Ç©i nguy nan, 

MË nâng Ç« cho vËn toàn. 

2- Con dâng vŠ MË, m¶ng Ç©i nª tÜÖi ngát hÜÖng. Dåt dào yêu thÜÖng, 

ÇØng phân rë træm ngàn ÇÜ©ng. 

 

MẸ CHÚA VINH QUANG 

 

 ñK. Låy MË, MË Chúa vinh quang, sáng hÖn sao b¡c huy hoàng. MË 

nhÜ muôn hoa trên ngàn, MË chi‰u ánh sáng tr©i tÜÖi, dÅn ai låc bÜ§c trên 

ÇÜ©ng. ñÒng ti‰n ñÙc N» Thiên Çàng, ti‰ng con ca hát dÎu dàng. DÅu muôn 

nguy bi‰n trên ÇÜ©ng, ti‰ng con ca hát không ngØng.  

 TK. Xin gi» xác hÒn con vËn tuyŠn. Luôn sánh v§i ngàn hoa tinh tuy‰t. 

HÜÖng thÖm ngát bay lên triŠn miên. Dâng MË Chúa muôn muôn Ç©i liên. 
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NGU—N CẬY TRÔNG 

 

1- MË ôi, bao ngÜ©i låc bÜ§c lÜu Çày, ngày tháng chÖi vÖi nhÜ thuyŠn 

nan gi»a khÖi. ñoàn con xin MË, MË hãy thÜÖng tình dìu d¡t con thÖ 

qua hi‹m nguy cõi Ç©i.    

 ñK. MË nguÒn cÆy trông, chÜa thÃy ai xin MË vŠ không. H«i MË Thiên 

Chúa! Xin hãy l¡ng nghe con nài van. MË nguÒn an vui, Ôi N» Trinh là 

nguÒn an vui. H‰t tình kêu khÃn, con tin ch¡c MË thÜÖng nhÆn l©i. 

2- Và bao nhiêu ngÜ©i låc bÜ§c trên Ç©i, liŠu dÃn thân Çi trong v¿c sâu 

tÓi tæm. ñoàn con xin MË r†i ánh huy hoàng, nguÒn sáng tin yêu, 

yêu MË, tin Chúa Tr©i. 

3- Còn ai chÜa vŠ, MË d¡t ÇÜa  vŠ, th© Chúa cao sang, cÛng là vua các 

vua. MË ban cho ÇÜ®c bŠn chí trung thành th© Chúa Ba Ngôi, ca 

tøng MË suÓt Ç©i.     

   

DÂNG MẸ 

 

 ñK. Låy MË Maria, MË Thiên Chúa, MË ÇÒng trinh. ñoàn con chung 

ti‰ng hát, chung tÃm lòng, dâng Ç©i sÓng. Låy MË Maria, MË nhân ái, MË 

hi‹n vinh, MË chính là N» vÜÖng, là Trång sÜ là MË con. 

1- Con dâng MË, Çây tâm hÒn, Çây trí khôn, cä dï vãng, cä hiŒn tåi v§i 

tÜÖng lai. ñÙc thiŒn toàn con cÜÖng quy‰t g¡ng Çi t§i, trông lên MË 

là gÜÖng mÅu cûa Ç©i con. 

2- Yêu thanh bÀn, yêu vâng l©i, yêu khi‰t trinh, và yêu sÓng trên con 

ÇÜ©ng Chúa Çi xÜa. XÙng con MË, con vui bÜ§c t§i Thiên Chúa, hy 

sinh nhiŠu vì bác ái quên l®i danh. 
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NỮ VÐ÷NG MÂN CÔI 

 

 ñK. Ngày nay con Ç‰n hát khen mØng MË Chúa Thiên Çình. Dâng 

ngành mân côi, muôn mÀu hoa th¡m tÜÖi. Låy MË yêu m‰n, l¡ng nghe l©i 

con hát nhÎp nhàng, hoà v§i cung Çàn xi‰t bao mØng vui. Ôi Maria, phúc ÇÙc 

no ÇÀy chan hoà. Lòng con yêu m‰n cÆy trông thi‰t tha. Qua cÖn gian nan, 

gi»a chÓn xa trÜ©ng nguy bi‰n. Xin ÇÜa hÒn con t§i quê thanh nhàn. 

1- MË Öi ! L©i con thi‰t tha nài van. Con næng ng¡m phép Mân côi tØ 

Çây. Này con thành tâm m‰n yêu cÆy tin. Cao rao phép thánh mân 

côi h¢ng ngày. 

 

LINH H—N TÔI 

 

 ñK. Linh hÒn tôi tung hô Chúa, Tung hô Chúa í  a. ThÀn trí tôi mØng 

vui v©i v®i. Trong ñÃng CÙu chu¶c tôi -Chúa Çã dû thÜÖng Çoái nhìn phÆn 

hèn tôi tá. Vì vÆy Ç‰n muôn Ç©i ...Së khen tôi ÇÀy Ön, së khen tôi ÇÀy phúc, 

së khen tôi muôn Ç©i , Ç‰n muôn Ç©i. 

1- ñÃng toàn næng Çã làm cho tôi nh»ng viŒc cao tr†ng. Danh NgÜ©i là 

Thánh. LÜ®ng tØ ái träi qua tØ Ç©i n† Ç‰n Ç©i kia. H¢ng bao b†c 

nh»ng ai kính s® NgÜ©i. 

2- Chúa bi‹u dÜÖng sÙc månh oai phong, tiêu diŒt tÖi b©i nh»ng 

phÜ©ng t¿ Ç¡c. B†n quyŠn quí t¿ kiêu, Ngài triŒt hå khÕi toà cao, và 

nâng dÆy nh»ng ai ª khiêm nhÜ©ng. 

3- LÛ giÀu sang Çu°i vŠ tay không, Nh»ng ngÜ©i thanh bÀn ban ÇÀy 

hÒng phúc. NgÜ©i Çã nh§ l©i hÙa mà Ç¶ trì Is-ra-en cùng t° phøc Ap-

ram v§i miêu duŒ.     
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KINH HOA BµNH 

     Låy Chúa tØ nhân,   

     xin cho con bi‰t m‰n yêu và phøng s¿ Chúa, 

     trong m†i ngÜ©i.  

     Låy Chúa, xin hãy dùng con nhÜ khí cø bình an cûa Chúa.  

     ñ‹ con Çem yêu thÜÖng vào nÖi oán thù.  

     ñem thÙ tha vào nÖi læng nhøc, 

     Çem an hoà nÖi tranh chÃp, Çem chân lš vào chÓn l‡i lÀm.  

     ñ‹ con Çem tin kính vào nÖi nghi nan,  

     chi‰u trông cÆy vào nÖi thÃt v†ng. 

     ñ‹ con d†i ánh sánh vào nÖi tÓi tæm, 

     Çem niŠm vui Ç‰n chÓn u sÀu.   

     Låy Chúa, xin hãy dåy con, tìm an ûi ngÜ©i,  

     hÖn ÇÜ®c ngÜ©i ûi an. -  

     Tìm hi‹u bi‰t ngÜ©i, hÖn ÇÜ®c ngÜ©i hi‹u bi‰t.   

     Tìm yêu m‰n ngÜ©i, hÖn ÇÜ®c ngÜ©i m‰n yêu,  

     Vì chính khi hi‰n thân, là khi ÇÜ®c nhÆn lãnh.   

     Chính lúc quên mình, là lúc g¥p låi bän thân.  

     Vì chính khi thÙ tha, là khi ÇÜ®c tha thÙ.  

     Chính lúc ch‰t Çi, là khi vui sÓng muôn Ç©i.  

     Ôi thÀn linh thánh ái, xin mª r¶ng lòng con.  

     Xin thÜÖng ban xuÓng nh»ng ai,  

     lòng ÇÀy thiŒn chí Ön an bình..  
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Đ‰n Muôn Đ©i 

 

 ñK. ñ‰n muôn Ç©i con cäm tå Ön Chúa. ñ‰n muôn Ç©i con ng®i khen 

danh Chúa (Ç‰n muôn Ç©i). Muôn muôn Ç©i con ca vang tình yêu Chúa, và 

mãi mãi con nh§ công Ön NgÜ©i   

1- Vì tình yêu bao la Chúa nâng Ç« con nhÜ phÜ®ng hoàng tung Çôi 

cánh. Chúa d¡t dìu con Çi, trong ánh sáng NgÜ©i, hånh phúc nào 

hÖn. 

2-  Vì tình yêu bao la Chúa gìn gi» con qua bao hi‹m nguy con vui 

hÜªng. ñôi m¡t lŒ yêu thÜÖng, con hi‰n dâng NgÜ©i êm ái nào hÖn.     

 

Tán Tøng HÒng Ân 

 

 ñK. Xin dâng l©i cäm tå, hÒng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng l©i cäm 

m‰n, hoà theo ti‰ng hát dâng lên. ñôi bàn tay Chúa nâng Ç« con, xin dâng 

l©i cäm tå. Cho Ç©i con v»ng m¶t niŠm tin, xin dâng l©i cäm m‰n. ñôi bàn 

tay Chúa dÅn con Çi, xin dâng l©i cäm tå. Tay hÒng ân Chúa ÇÜa con vŠ, xin 

dâng l©i cäm m‰n. Chúa cho con tr©i m§i ÇÃt m§i, ÇÜ©ng Ç©i con Ç°i m§i. 

Con së ca ng®i , lòng thÜÖng xót Chúa Ç‰n muôn muôn Ç©i.  

1-  ñ©i Ç©i NgÜ©i Çã thÜÖng con. ñ©i Ç©i NgÜ©i vÅn thÜÖng con. 

ThÜÖng con nhÜ gà mË û Ãp con dÜ§i cánh. Chúa thÜÖng yêu Ãp û 

con Çêm ngày. 

2-  NhiŒm mÀu tình Chúa cao siêu. Loài ngÜ©i ÇÜ®c Chúa nâng niu. 

Nâng niu t¿a con ngÜÖi trong m¡t Chúa. Chúa nâng niu gìn gi» luôn 

Çêm ngày.                   
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L©i CÀu NguyŒn Khiêm TÓn 

(Nên Ç†c h¢ng ngày) 

 

Låy Chúa, xin dåy cho con luôn luôn bi‰t tìm ki‰m Chúa, lúc vui cÛng nhÜ 

khi buÒn, lúc ÇÜ®c hånh phúc cÛng nhÜ khi g¥p gian nan Çau kh°, lúc thành 

công cÛng nhÜ khi thÃt båi, thành công không t¿ mãn, thÃt båi không nän 

lòng. TÃt cä m†i viŒc con xin dâng cho Chúa, phÀn th¡ng l®i Ç‹ tôn vinh 

danh Chúa, phÀn thi‰u sót con xin lãnh nhÆn Ç‹ ÇŠn vì t¶i l‡i cûa con, 

nhÜng m†i s¿ ÇŠu là Ön cûa Chúa ban. Amen !    

 

 


