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Chi Tran

XIN CHÚA SOI SÁNG GIÚP CHÚNG CON CẦU NGUYỆN

1) Lời cầu nguyện thầm trước khi dâng Thánh Lễ:
Lạy Chúa Cha nhân lành, hôm nay con đến dâng Thánh Lễ này để Cảm Tạ Cha vì đã ban
muôn ơn lành cho chúng con. Cha đã ban ơn cứu độ cho chúng con qua tay Đức Giêsu. Cha đã
tạo dựng chúng con giống hình ảnh Cha. Cha đã ban biết bao ơn lành cho chúng con nhưng thế
gian đã không hề cảm tạ Cha, nên hôm nay con đến để chúc tụng quyền năng và sự thánh
thiện tuyệt vời của Cha. Cha là Đấng đáng Tôn Vinh muôn đời. Con xin hết lòng cảm tạ Cha.
Ý con cũng xin dâng Thánh Lễ này này để:
a) Đền Tạ Trái Tim Chúa Yêsu (hoặc)
b) Đền Tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Vì những tội lỗi và sự vô ơn bạc nghĩa của loài người chúng con. Xin .....(a)...(b)... hãy tha thứ và
xót thương chúng con. Xin đừng phạt tội chúng con như chúng con đáng phải chịu.
2) Lời nguyện (thầm) khi Cha giảng xong và dâng của lễ:
(Ta cùng hiệp Dâng của Lễ với Chúa Yêsu, hiệp dâng với Đức Mẹ + toàn thể các Thánh + toàn
thể Giáo Hội và tất cả mọi người trong nhà thờ)
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa Cực Thánh, chúng con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng nên cả vũ trụ này,
cả loài người chúng con, đã ban ơn cứu độ qua Chúa Yêsu Kitô Con Cha và đã ban ơn Thánh
Hóa qua Chúa Thánh Linh.
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban sự Vinh Quang cho Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần, các
Thánh trên trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng con xin Dâng Linh Mục Bửu Diệp / Đức
Hồng Y Thuận, xin Chúa ban thêm sự vinh Quang cho hai Ngài...
Con xin dâng lên Chúa: toàn thể Giáo Hội, các nhà cầm quyền, tất cả mọi người, mọi gia đình,
mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới.
Con xin dâng bà con hai họ nội ngoại của chúng con, những ân nhân, những người đã xin con
cầu nguyện cho họ.
Con xin dâng các nhà Dòng, các Linh Mục sa ngã, các gia đình tan vỡ, các ông trùm, các giáo
xứ trên toàn thế giới – cách riêng – Giáo xứ Tân Thái Sơn của chúng con...
Con cũng xin dâng ông bà, cha mẹ, con, cháu trong gia đình của chúng con, những người
chung quanh, những người con gặp gỡ hôm nay, mọi công ăn việc làm, những lo toan khổ sở
trong cuộc sống, những bệnh tật chúng con phải chịu và những tật xấu chúng con đang mang.
Con xin dâng lên hết những điều đó cho Chúa như của Lễ Tạ Tội. Xin Chúa xót thương Thánh
Hóa tất cả và chấp nhận lời nguyện cầu của chúng con.
3) Lời nguyện (thầm) khi Cha Truỵền Phép:
Kính lạy Mình Thánh Chúa Yêsu! Con tin thật Chúa đang hiện diện trên Bàn Thờ, xin Chúa ngự
vào lòng con như của ăn nuôi sống con, gia đình con và toàn thế giới.
Kính lạy Máu Thánh Chúa Yêsu! Con tin thật Máu Thánh Chúa là của uống nuôi sống con. Xin
Chúa cứu độ con, gia đình con và toàn thế giới.
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4) Lời nguyện (thầm) khi Cha dâng Mình Máu Thánh Chúa cùng một lúc
( ... Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi chúc tụng và Vinh Quang...). Lạy Thiên
Chúa Toàn Năng! Chúa không chấp nhận lễ vật chiên bò, nên chúng con xin dâng lên Chúa
của Lễ Toàn Xứng là Mình và Máu Đức Kitô như của Lễ Sát Tế đẹp lòng Chúa. Xin Chúa hãy
chấp nhận và tha tội cho toàn thể nhân loại của chúng con.
5) Lời nguyện (thầm) khi rước lễ xong:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa đang ngự trong lòng con! Con cảm tạ Chúa vì đã đến với con – một
nơi không xứng đáng – nhưng xin Chúa hãy xót thương và thánh hóa thân xác, linh hồn con.
Con Rước Chúa vì lòng con yêu mến Chúa.
* Lạy Chúa Cha Nhân Lành! Con thờ lạy Cha là Đấng Quyền Năng, Thánh Thiện và Nhân Hậu
vô biên. Cha đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài. Chúng con tạ ơn Cha đến muôn đời.Lạy Cha! Xin
vì Danh và cuộc Tử Nạn, sự Phục Sinh Vinh Quang của Con Cha, xin Cha ban Thánh Linh để
thánh hóa con, và ban cho con ơn cảm hóa người khác, để mọi người cùng thiết tha yêu mến
Chúa.
* Lạy Chúa Yêsu! Con thờ lạy Ngôi Hai Thiên Chúa. Con thờ lạy Mầu Nhiệm Nhập Thể, cuộc
khổ nạn, cái chết nhục nhã và sự Phục Sinh Vinh Quang của Chúa. Xin Chúa hãy cứu chúng
con, và cứu hết các linh hồn. Con xin dâng cả thế giới cho Chúa.
* Lạy Chúa Thánh Linh, Ngôi Ba yêu mến, Ngôi Ba Thánh Hóa! Xin thiết lập thân xác và linh
hồn con trở nên Đền Thánh Chúa ngự, để con mang Chúa đi khắp nơi và làm chứng cho Chúa.
Xin Chúa Thánh Hóa những người chung quanh con và những ai con tiếp xúc, gặp gỡ mỗi ngày
và trong suốt cuộc đời của con.
"Được nhưng không, hãy cho nhưng không"
Nếu các vị thấy được lợi ích của sách này, xin hãy photô và cho người khác cùng đọc với.
** Chú thích: Chúng ta cần tích cực tham dự và lắng nghe Lời Chúa trong các Thánh Thư, Đáp
Ca và Phúc Âm; lớn tiếng dâng lên kinh nguyện và đáp ca, tiếp đáp trong Thánh Lễ; âm thầm
xướng theo dâng lên những kinh nguyện Giáo Hội quy định chỉ dành cho linh mục chủ tế;
ngoài ra không nên làm việc gì khác trong Thánh Lễ ( ý kiến thô thiển của người chuyển ngữ).
*Rước lễ xong, hãy tâm sự với Chúa càng lâu càng tốt, đừng bỏ Chúa bơ vơ một mình. Chúa cô
đơn lắm bạn ơi
www.thanhlinh.net
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