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LỜI PHI LỘ
Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sáng kiến của
Cha Édouard Hamon, vị sáng lập Phong Trào
Liên Minh Thánh Tâm, cuốn Thủ Bản đầu
tiên đƣợc soạn thảo một cách đầy đủ về mặt
tâm linh cũng nhƣ cơ cấu tổ chức của Phong
Trào.
Từ năm 1888 đến nay, trong suốt chiều dài
lịch sử của Phong Trào với bao thăng trầm,
nhờ có tập Thủ Bản, Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm đƣợc lớn
mạnh, tạo nhiều ảnh hƣởng tốt trong đạo ngoài đời. Cuốn Thủ Bản
thực sự có giá trị tuyệt đối về linh đạo và sẽ mãi là kim chỉ nam
cho mọi sinh hoạt của Phong Trào.
Tuy nhiên để thích nghi với hoàn cảnh sống và thích hợp với nhu
cầu thời đại theo tinh thần "Hiến chế Mục Vu về Giáo Hội" của
Công Đồng Vaticanô II, một Thủ Bản mới bằng tiếng Việt Nam
đƣợc ấn loát và tái bản nhiều lần cho ngƣời Liên Minh Thánh
Tâm (LMTT) sinh sống ở Việt Nam. Nay với hoàn cảnh ngƣời
LMTT sinh sống tại Hoa Kỳ, việc thay đổi ít nhiều từ ngữ, sắp xếp
lại cho mạch lạc, bớt những câu lập đi lập lại, trở thành một nhu
cầu cần thiết. Ngoài ra, ý niệm về Thánh Kinh cũng cần đƣợc bổ
khuyết, vì mọi tác vụ phải đƣợc Thánh Kinh nuôi dƣỡng bằng Lời
Chúa. Nhờ học hỏi suy niệm Lời Chúa, các tín hữu nói chung và
Đoàn Viên Liên Minh Thánh Tâm nói riêng mới có thể nhận ra
Chúa trong mọi sự, mọi ngƣời và mọi biến cố. (Tông Đồ Giáo
Dân, đoạn 4 của Đức Gioan Phaolô II).
Sự hình thành cuốn Thủ Bản này nằm trong nỗ lực chung để xây
dựng hệ thống Phong Trào cấp quốc gia. Sau khi đã thành lập
đƣợc Ban Trị Sự Toàn Quốc Hoa Kỳ, chúng ta bƣớc sang phần cơ
cấu tổ chức và phƣơng thức hoạt động. Cuốn Thủ Bản đã thành
hình nhờ vào tâm sức của rất nhiều ngƣời -- Sau khi tham khảo các
Thủ Bản LMTT hiện đang lƣu hành tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã mời
gọi các lãnh đạo LMTT tại Miền Tây và Tây Nam cũng nhƣ sự
đóng góp của nhiều Anh Em có thiện chí và tại các Miền khác
trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ -- cùng làm việc
để đúc kết thành một Thủ Bản duy nhất đƣợc xử dụng cho toàn
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quốc Hoa Kỳ. Những điểm căn bản về nội quy trong Thủ Bản gốc
vẫn đƣợc duy trì nguyên vẹn. Tuy nhiên, để đáp ứng với những
tiến triển trong tƣơng lai, Thủ Bản sẽ đƣợc cập nhật hóa trên sáu
năm một lần tùy theo nhu cầu.
Xin gửi lời tri ân đến Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tai Hoa Kỳ cùng với vị tiền nhiệm
là Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tổ chức Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm toàn
quốc. Xin chân thành cảm tạ vì tất cả những ƣớc vọng, quan tâm,
đóng góp, và hy sinh mà quý Cha Tuyên Úy Miền Tây và Miền
Tây Nam, quý Cha Tuyên Úy Liên Đoàn/Đoàn, quý Liên Đoàn
Trƣởng, Đoàn Trƣởng, Thành Viên trong các Ban Trị Sự và Thành
Viên khắp nơi đã dành việc xây dựng Phong Trào toàn quốc và đặc
biệt cho cuốn Thủ Bản này.
Chúng tôi hân hoan, xin gởi tới Đoàn Viên Liên Minh Thánh Tâm
cuốn Thủ Bản mới với tinh thần khiêm nhu, và với lời chào thân ái
trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Rất mong đƣợc anh em LMTT
toàn quốc góp ý để Thủ Bản này ngày thêm phong phú và cập nhật
cho đời sống ngƣời LMTT tại hải ngoại.

Lm. Paul Phan Quang Cƣờng
Tổng Tuyên Úy Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm / Hoa Kỳ
Đại hội Phong Trào LMTT tại Las Vegas tháng 10 năm 2013
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CHƢƠNG I
NGUỒN GỐC VÀ HƢỚNG ÐI
CỦA PHONG TRÀO LMTT
Điều 101 Nguồn Gốc Của Phong Trào LMTT
Điều 102 Hƣớng Đi Của Phong Trào LMTT
Điều 103 Nhận Định Của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội

CHƢƠNG II
DIỆU THUYẾT THÁNH TÂM
Điều 201 Diệu Thuyết Thánh Tâm

A. Bản chất của lòng tôn sùng Thánh
Tâm Chúa Giêsu
B. Những yếu tố đặt nền tảng cho lòng
tôn sùng Thánh Tâm Chúa
1. Kinh Thánh:
2. Giáo huấn của các Giáo Phụ
3. Thần học
4. Thông điệp của Trái Tim Chúa qua
các Thánh
a. Thời Trung Cổ
b. Thời cận kim
Thánh nữ Maria Margarita Alacoque, (1647-1690):
Nữ tu Maria Consolata Ferrero (1885-1916)
Nữ tu Josefa Menendez (1890-1923
Thánh Nữ Faustina Kowalska (1905-1938)

5. Giáo huấn của Giáo Hội
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CHƢƠNG III
TÔN CHỈ VÀ MỤC ÐÍCH CỦA
PHONG TRÀO LMTT
Điều 301 Tôn Chỉ
Điều 302 Mục Đích
Điều 303 Khẩu Hiệu

CHƢƠNG IV
HỆ THỐNG
TỔ CHỨC VÀ ÐIỀU HÀNH
CỦA PHONG TRÀO
LIÊN MINH THÁNH TÂM
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ĐOẠN II
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
Điều 401. Sơ Ðồ Tổ Chức Phong Trào LMTT
Phong Trào LMTT
(Cấp Quốc Gia)

Tổng Liên Ðoàn LMTT
(Cấp Miền)

Liên Ðoàn LMTT
(Cấp Giáo Phận)

Ðoàn LMTT
(Cấp Giáo Xứ)

Toán LMTT
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ĐOẠN II

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH
Điều 402a. Hệ Thống Ðiều Hành Phong Trào
LMTT Cấp Quốc gia (Trung Ƣơng)
Lm. Tổng Tuyên Úy
Phong Trào
Ban Thủ Lãnh Phong Trào

Ban Trị Sự Phong Trào

Trƣởng Phong Trào

Phó PT
Nội Vụ

Phó PT
Ngoại Vụ
Vụ
Tổng Thƣ Ký

Phó PT Tuyên
Nghiên Huấn

Tổng Thủ Quỹ

Các Ban chuyên
môn Khối
Nội Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Ngoại Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Tuyên Huấn

- Tổ chức

- Tang Chế

- Phụng Vụ
- Khánh Tiết
- Thánh Nhạc
- Tài Chánh

- Xã Hội
- Ẩm Thực
- Văn Nghệ

- Huấn Luyện
- Kế Hoạch
- Truyền Thông
- Thủ Kỳ

Các Tổng Liên Đoàn
Trƣởng
Đƣơng Nhiệm

-

Khối Cựu Trƣởng Phong
Trào & Cựu Tổng Liên
Đoàn Trƣởng

Tùy theo nhu cầu nhân sự và khả năng, thành viên Ban Thủ Lãnh, Ban Trị Sự có thể kiêm
nhiệm thêm các chức vụ khác, nhưng không nên quá hai chức vụ. Các khối có thể thay đổi
tùy theo nhu cầu. Có thể thêm Phụ Tá nếu cần.
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Điều 402b. Hệ Thống Ðiều Hành Tổng Liên
Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm Cấp Miền
Lm. Tổng Tuyên Úy Miền

Ban Thủ Lãnh Miền

Ban Trị Sự Miền
Tổng Liên Đoàn Trƣởng

TLĐP
Nội Vụ

TLĐP Tuyên

TLĐP
Ngoại Vụ
Vụ
Tổng Thƣ Ký

Huấn

Tổng Thủ Quỹ

Các Ban chuyên
môn Khối
Nội Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Ngoại Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Tuyên Huấn

- Tổ chức

- Tang Chế

- Phụng Vụ
- Khánh Tiết
- Thánh Nhạc
- Tài Chánh

- Xã Hội
- Ẩm Thực
- Văn Nghệ

- Huấn Luyện
- Kế Hoạch
- Truyền Thông
- Thủ Kỳ

-

Các Liên Đoàn Trƣởng
Đƣơng Nhiệm

Khối Cựu Tổng Liên
Đoàn Trƣởng & Cựu
Liên Đoàn Trƣởng

Tùy theo nhu cầu nhân sự và khả năng, thành viên Ban Thủ Lãnh, Ban Trị Sự có
thể kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác, nhưng không nên quá hai chức vụ. Các
khối có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. Có thể thêm Phụ Tá nếu cần.
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Điều 402c. Hệ Thống Ðiều Hành Liên Ðoàn
Liên Minh Thánh Tâm Cấp Giáo Phận
Linh Mục Tuyên Úy
Ban Thủ Lãnh Liên Đoàn

Ban Trị Sự Liên Đoàn
Liên Đoàn Trƣởng

LĐP
Nội Vụ

LĐP
Ngoại Vụ
Vụ
Thƣ Ký

LĐP Tuyên
Huấn

Thủ Quỹ

Các Ban chuyên
môn Khối
Nội Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Ngoại Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Tuyên Huấn

- Tổ chức

- Tang Chế

- Phụng Vụ
- Khánh Tiết
- Thánh Nhạc
- Tài Chánh

- Xã Hội
- Ẩm Thực
- Văn Nghệ

- Huấn Luyện
- Kế Hoạch
- Truyền Thông
- Thủ Kỳ

Các Đoàn Trƣởng
Đƣơng Nhiệm

-

Khối Cựu Liên Đoàn
Trƣởng & Cựu Đoàn
Trƣởng

Tùy theo nhu cầu nhân sự và khả năng, thành viên Ban Thủ Lãnh, Ban Trị Sự có
thể kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác, nhưng không nên quá hai chức vụ. Các
khối có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. Có thể thêm Phụ Tá nếu cần.

19

Điều 402d. Hệ Thống Ðiều Hành Đoàn Liên
Minh Thánh Tâm Cấp Giáo Xứ
Linh Mục Tuyên Úy
Ban Thủ Lãnh Đoàn

Ban Trị Sự Đoàn

Đoàn Trƣởng
Đoàn Phó
Nội Vụ

Đoàn Phó
Ngoại Vụ
Vụ
Thƣ Ký

ĐP Tuyên
Huấn

Thủ Quỹ

Các Ban chuyên
môn Khối
Nội Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Ngoại Vụ

Các Ban chuyên
môn Khối
Tuyên Huấn

- Tổ chức

- Tang Chế

- Phụng Vụ
- Khánh Tiết
- Thánh Nhạc
- Tài Chánh

- Xã Hội
- Ẩm Thực
- Văn Nghệ

- Huấn Luyện
- Kế Hoạch
- Truyền Thông
- Thủ Kỳ

Các Toán Trƣởng
Đƣơng Nhiệm

-

Khối Cựu Đoàn
Trƣởng & Cựu Toán
Trƣởng

Tùy theo nhu cầu nhân sự và khả năng, thành viên Ban Thủ Lãnh, Ban Trị Sự có
thể kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác, nhưng không nên quá hai chức vụ. Các
khối có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. Có thể thêm Phụ Tá nếu cần.
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ÐOẠN III
THÀNH PHẦN CÁC BAN NGÀNH TRONG PHONG
TRÀO LMTT
Điều 403a. Các Ban Ngành Và Các Chức Vụ Liên Hệ trong
Phong Trào LMTT Trung Ƣơng.

1. Ban Thủ Lãnh Trung Ƣơng, gồm:
2. Ban Trị Sự Trung Ƣơng, gồm:
3. Các Ban Chuyên Môn, chia thành 3 Khối:
a. Khối Nội Vụ:
b. Khối Ngoại Vụ:
c. Khối Tuyên Nghiên Huấn:
4. Thành phần Ban Chuyên Môn,
Điều 403b. Các Ban Ngành Và Các Chức Vụ Liên hệ trong
Tổng Liên Đoàn LMTT (Miền.)
:

1. Ban Thủ Lãnh Miền:
2. Ban Trị Sự Miền:

3. Các Ban Chuyên Môn, chia thành 3 Khối:
4. Thành phần Ban Chuyên Môn,
Điều 403c. Các Ban Ngành Và Các Chức Vụ Liên Hệ trong
Liên Đoàn LMTT

1. Ban Thủ Lãnh:.
2. Ban Trị Sự:
3. Các Ban Chuyên Môn. Chia thành 3 khối:
a. Khối Nội Vụ,.
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b. Khối Ngoại Vụ,
c. Tuyên Huấn,
4. Thành phần Ban Chuyên Môn,
Điều 404. Các Ban Ngành Và Các Chức Vụ Liên Hệ trong
Đoàn LMTT.
Điều 405. Ban Trị Sự Toán LMTT
1. Toán Trƣởng
2. Toán Phó
3. Thƣ ký và Thủ quỹ (nếu cần)

ÐOẠN IV
ÐIỀU KIỆN GIA NHẬP, BỔN PHẬN VÀ QUYỀN
LỢI CỦA CÁC ÐOÀN VIÊN LMTT
Đoàn viên là nhân sự căn bản của mọi cấp trong Phong Trào. Có
ba bậc đoàn viên: Tập Sự, Chính Thức và Tán trợ.
Điều 406. Đoàn Viên Tập Sự
Điều 407. Đoàn Viên Chính Thức
1. Đoàn Viên Chính Thức:
2. Đoàn Viên Tán Trợ:
Điều 408. Bổn Phận Của Đoàn Viên Chính Thức
Điều 409. Quyền Lợi Của Đoàn Viên
Điều 410. Nguyên do Phong Trào không thâu nhận hoặc bỏ
tên ra khỏi danh sách đoàn viên
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ÐOẠN V
NHIỆM VỤ CỦA CÁC VIÊN CHỨC
TRONG PHONG TRÀO LMTT
I. TOÁN LIÊN MINH THÁNH TÂM
Điều 411.
Điều 412.
Điều 413.
Điều 414.

Tổ Chức Toán LMTT
Sinh Hoạt Của Toán LMTT
Toán Trƣởng
Toán Phó

II. ÐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
Điều 415.
Điều 417.
Điều 418.
Điều 419.

Tổ Chức Của Đoàn LMTT
Ban Thủ Lãnh Đoàn
Ban Trị Sự Đoàn
Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Thành Viên Ban Trị
Sự Đoàn
Điều 419b. Khối Cựu Đoàn Trƣởng & Cựu Toán Trƣởng
Điều 420. Các Ban Chuyên Môn

I. LIÊN ÐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
Điều 421. Tổ Chức Liên Đoàn LMTT
Điều 422. Sinh Hoạt Của Liên Đoàn LMTT
Điều 423. Ban Thủ Lãnh Liên Đoàn
Điều 424. Ban Trị Sự Liên Đoàn
Điều 425. Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Thành Viên Ban Trị Sự
Liên Đoàn
Điều 425b. Khối Cựu Liên Đoàn Trƣởng & Cựu Đoàn
Trƣởng
Ðiều 426. Các Ban Chuyên Môn
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IV. TỔNG LIÊN ĐOÀN LMTT (CẤP MIỀN)
Điều 427. Tổ Chức Tổng Liên Đoàn LMTT
Điều 428. Sinh Hoạt Của Tổng Liên Đoàn LMTT
Điều 429. Ban Thủ Lãnh Tổng Liên Đoàn LMTT (Miền)
Điều 430. Ban Trị Sự Tổng Liên Đoàn LMTT
Điều 430a. Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Thành Viên Ban Trị
Sự Miền .
Điều 430b. Khối Cựu Tổng Liên Đoàn Trƣởng & Cựu Liên
Đoàn Trƣởng
Ðiều 430c. Các Ban Chuyên Môn

V. PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM
VIỆT NAM TẠI HOA KỲ.
Điều 431. Tổ Chức Phong Trào LMTT
Trung Ƣơng
Điều 432. Sinh Hoạt Của Phong Trào LMTT Trung Ƣơng.
Điều 433. Ban Thủ Lãnh
Điều 434. Ban Trị Sự Trung Ƣơng.
Điều 435a. Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Thành Viên Ban Trị
Sự Trung Ƣơng.
Điều 435b. Khối Cựu Trƣởng Phong Trào & Cựu Tổng Liên
Đoàn Trƣởng
Ðiều 435c. Các Ban Chuyên Môn

ÐOẠN VI

LINH MỤC TUYÊN ÚY TỔNG TUYÊN ÚY
Điều 436. Linh Mục Tuyên Úy hay Tổng Tuyên Úy
Điều 437. Nhiệm Vụ
Điều 438. Nguyên Tắc Hành Ðộng
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ÐOẠN VII

BẦU CỬ TRONG PHONG TRÀO
Điều 439. Mục Đích Bầu Cử Trong Phong Trào LMTT
Điều 440. Nguyên Tắc Bầu Cử
Điều 440a. Cấp Đoàn & Cấp Liên Đoàn.
Điều 440b. Cấp Tổng Liên Đoàn (Miền) & Cấp
Trung Ƣơng.
Điều 440c. Thể thức bầu phiếu của Miền và Trung Ƣơng:
Điều 441. Tổ Chức Cuộc Bầu Cử
Điều 442. Thể thức Bầu Cử từ cấp Đoàn đến Trung Ƣơng:

CHƢƠNG V
LINH ÐẠO CỦA
PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM
ÐOẠN I

HỌC HỎI VÀ HUẤN LUYỆN
Điều 501. Học Hỏi Diệu Thuyết Thánh Tâm
Điều 502. Học Hỏi, Thực Hành Và Chia Sẻ Lời Chúa
Điều 503. Huấn Luyện

Thánh Đƣơng Sacré-Coeur Mont Martre-Pháp
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ÐOẠN II
SỐNG MẬT THIẾT VỚI THÁNH TÂM CHÚA
Điều 504
Điều 505
Điều 506
Điều 507
Điều 508
Điều 519.

Thánh Lễ Và Dâng Mình1
Tôn Sùng Đức Trinh Nữ Maria
Cùng Suy Tƣ Với Giáo Hội
Đời Sống Cầu Nguyện
Thánh Lễ Tạ Ơn
Bí Tích Hòa Giải Và Điều Kiện để đƣợc Ơn Tha
Tội

CHƢƠNG VI
CÁC SINH HOẠT CỦA
PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM
ÐOẠN I

CÁC SINH HOẠT ÐẠO ÐỨC
Điều 601. Các Buổi Hội Họp Của Phong Trào
Điều 602. Tĩnh Tâm
Điều 603. Lễ Tuyên Hứa
Điều 604. Thủ Lãnh Dâng Mình
Điều 605. Các Đại Lễ Của Phong Trào
Điều 606. Tôn Vƣơng Trong Gia Đình.
Điều 607. Giờ Thánh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa

ÐOẠN II
1

Điều 504-507 đƣợc viết lại để cập nhật hóa với Quy Lệ của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện,
đƣợc Đức Phaolô VI chuẩn y và đƣợc Đức Gioan Phaolô II tái chuẩn y năm 1985.
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CÁC HOẠT ÐỘNG TÔNG ÐỒ
Điều 608. Các Hoạt Động Của Giáo Phận Và Giáo Xứ
Điều 609. Kitô Hóa Gia Đình
Điều 610. Kitô Hóa Môi Trƣờng Làm Việc.
Điều 611. Công Tác Bác Ái
Điều 612 Phát Huy Văn Hóa Đạo Đức

CHƢƠNG VII
TÀI CHÁNH
Điều 701.
Điều 702.
Điều 703
Điều 704

Những Khoản Chi Phí Và Dự Trù Ngân Sách
Nguồn Tài Chánh
Quản Trị Tài Chánh
Nguyên Tắc Xử Dụng Quỹ

CHƢƠNG VIII
KINH THƢỜNG DÙNG, CÁC NGHI THỨC
CHƢƠNG TRÌNH BUỔI HỌP, SỔ SÁCH
ÐOẠN I

CÁC KINH XỬ DỤNG TRONG
PHONG TRÀO LMTT
Điều 801 Kinh Dâng Ngày
Điều 802 Kinh Đọc Trƣớc Khi Hội
Điều 803 Kinh Đọc Sau Khi Hội

27

ÐOẠN II

NGHI THỨC CỬ HÀNH CÁC LỄ NGHI
CỦA PHONG TRÀO LMTT
Điều 804. Nghi Thức Làm Phép Cờ
Điều 805. Nghi Thức Làm Phép Tƣợng, Dấu Hiệu, Huy Hiệu
Điều 806. Lễ Nghi Tuyên Hứa (hay Nhập Đoàn)
Điều 808 Nghi Thức Lên Đƣờng
Điều 809 Lễ Nghi Tôn Vƣơng Gia Đình
Điều 810 Chƣơng Trình Giờ Thánh Đền Tạ

ÐOẠN III

CHƢƠNG TRÌNH CÁC BUỔI HỌP
Điều 811 Chƣơng Trình Họp Mẫu
(Toán, Đoàn, Liên Đoàn, Miền, Phong Trào)

ĐOẠN IV

SỔ SÁCH CỦA CÁC CẤP
PHONG TRÀO LMTT
Điều 812
Điều 813
Điều 814
Điều 815
Điều 816
Điều 817

Hồ Sơ Lƣu Trữ Văn Thƣ
Sổ Ghi Biên Bản Các Buổi Hội
Sổ Danh Sách Đoàn Viên
Sổ Công Tác
Sổ Tài Chánh
Sổ Tài Sản

ÐOẠN V

DẤU HIỆU, HUY HIỆU VÀ HIỆU KỲ
Điều 818a. Dấu Hiệu
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Điều 818b. Huy
Điều 819. Hiệu Kỳ
Hình 5: Dấu Hiệu LMTT

Hình 5a: Huy Hiệu Liên Minh Thánh Tâm

Hình 5b: Huy Hiệu Liên Minh Thánh Tâm
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Hiệu Kỳ Đoàn LMMT

Cờ Đoàn (Mặt phải)

Cờ Đoàn (Mặt trái)
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Hiệu Kỳ Liên Đoàn LMTT

Hiệu Kỳ Liên Đoàn (Mặt phải)

Hiệu Kỳ Liên Đoàn (Mặt trái)
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Hiệu Kỳ Tổng Liên Đoàn (Miền) LMTT

Hiệu Kỳ Tổng Liên Đoàn (Mặt phải)

Hiệu Kỳ Tổng Liên Đoàn (Mặt trái)
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Hiệu Kỳ Phong Trào LMTT

Hiệu Kỳ Phong Trào (Mặt phải)

Hiệu Kỳ Phong Trào (Mặt trái)

Điều 820. Đồng Phục
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PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM
VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Phụ Bản
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CHƢƠNG IX
Quy Ƣớc riêng của mỗi đơn vị

Điều 901. Thích nghi với hoàn cảnh
1. Để việc áp dụng Thủ Bản đƣợc hữu hiệu hơn cho từng
địa phƣơng; mỗi đơn vị Đoàn, Liên đoàn, Miền có thể có
một bản Quy ƣớc riêng, (theo điều 902 dƣới đây) để
thích nghi với từng hoàn cảnh. Điều cốt yếu là những
điều ghi trong quy ƣớc phải phù hợp với Thủ bản của
Phong Trào LMTT.
2. Bản quy ƣớc này phải đƣợc Linh mục Tuyên Úy hay
Tổng Tuyên Úy cấp liên hệ chấp thuận cho thi hành và
đƣợc trình cho Ban Thủ Lãnh cấp trên theo dõi và cập
nhật hóa cho việc tái bản Thủ Bản trong tƣơng lai.

Điều 902. Những điều có thể thay đổi:
1. Ngày Lễ bổn mạng: Chọn thời gian cho ngày lễ Bổn mạng
để phù hợp với nhu cầu địa phƣơng (Miền, Giáo phận, Giáo xứ)
với mục đích để đa số đoàn viên tham dự đƣợc. Dù chọn ngày nào,
các Lễ Bổn Mạng này phải đƣợc tổ chức cách long trọng với sự có
mặt của tất cả đoàn viên và gia đình.

2. Giờ Thánh, Tôn Vƣơng: chọn ngày giờ và địa điểm cho phù
hợp với hoàn cảnh và thời gian.

3. Tĩnh Tâm, Tĩnh Huấn: Có thể tổ chức tĩnh tâm, tĩnh huấn
riêng rẽ, hoặc hai ba đoàn, liên đoàn lân cận cùng tổ chức chung
với nhau để tạo tình thân hữu và có số đông thành viên tham dự.
4. Niên liễm: Đoàn và thể thức đóng góp cho Liên Đoàn:
a. Đoàn giữ khoảng 70% và khoảng 30% cho Liên Đoàn.
- Thí dụ: đoàn viên đóng niên liễm $15.00 thì Đoàn sẽ
gửi $5.00 cho Liên Đoàn.
a. Đối với niên liễm của Miền và Trung Ƣơng, mỗi đoàn viên
trong Đoàn sẽ đóng niên liễm $1.00 cho Miền và Phong
Trào. Liên Đoàn có trách nhệm chuyển giao 50% số tiền
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này cho Tổng Liên Đoàn (Miền) và 50% cho Phong Trào
LMTT Trung Ƣơng.
b. Đối với những Đoàn LMTT Biệt Lập (là đoàn duy nhất
trong Giáo Phận) thì quý Đoàn trƣởng gửi thẳng về Trung
Ƣơng.
5. Chế tài đoàn viên: Phải nêu rõ trƣờng hợp vi phạm cụ thể của
đoàn viên đó để các cấp trên liên hệ giải quyết hợp lý và phải có sự
chấp thuận của Cha Tuyên Úy hay Cha Tổng Tuyên Úy liên hệ.
6. Cấp Bằng Tri Ân/Khen Thƣởng: Ban Thủ Lãnh các cấp có thể
cấp bằng Tri Ân cho thuộc cấp/ ân nhân khi:
a. Đoàn viên thi hành hoàn tất những công tác xuất sắc.
b. Ban Trị Sự mãn nhiệm kỳ.
c. Quý vị ân nhân của Phong Trào.
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CHƢƠNG X
CÁC KINH NGUYỆN CỦA
PHONG TRÀO LMTT
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ĐOẠN I
Điều 1001: Kinh Đền Tạ Rất Thánh Trái Tim
Chúa Giêsu
Ghi Chú:
1) Kinh Đền Tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, đƣợc cập
nhất hóa từ bản Anh ngữ, đƣợc Ban Phụng Vụ của Hội
Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ghi trong cuốn “The Handbook of
Indulgences”xuất bản năm 1991, dịch từ cuốn “Enchridion
Indulgentiarum”, xuất bản lần thứ 3, tại Vatican, và đƣợc
Thánh Bộ Xá Giải (Apostolic Penitentiary) chuẩn y ngày
8/11/1988.
2) Vì là kinh của Hội Thánh, nên anh em LMTT chỉ biết tuân
theo, chứ không đọc theo mẫu kinh cũ nữa.
3) Vì Kinh này có kèm theo ơn Toàn Xá, khi đọc công cộng
trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nên xin Ban Thủ
Lãnh Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm các cấp, nhắc nhở
quý anh trong các ban Tổng Liên Đoàn (Miền), Liên Đoàn
và Đoàn Trƣởng, vì nếu anh em LMTT mình không ra tay
đốc thúc, e rằng có nhiều Cộng Đoàn, bỏ lỡ dịp lãnh ơn
Toàn Xá cho mọi giáo dân, chứ không riêng cho đoàn viên
LMTT mà thôi.
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Kinh Đền Tạ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu2

2

Kinh đền tạ này thay thế kinh nguyên thủy (Kinh Đền tạ cũ) do ĐGH Piô XI
truyền đọc mỗi năm nhân ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong Thông Điệp
Miserentissimus Redemptor, ban ngày 8/5/1928, đã đƣợc Thánh Bộ Hòa Giải
sửa lại và ban hành ngày 8/11/1988.
Act of Reparation to the Sacred Heart
Most loving Jesus, how great is the love which you have poured out upon the world. How casual
and careless is our response! Kneeling before you, we wish to atone for the indifference and the
slights which pierce you to the heart.
R/. Praise to the heart of Jesus, our Savior and our God.
Note 79 We ask forgiveness for our own shameful neglect. We wish to make amends for those
who are obstinate in their unbelief, for those who turn away from the light and wander like sheep
without a shepherd; and for those who have broken their baptismal promises and reject the gentle
yoke of your law.
R/. Praise to the heart of Jesus, our Savior and our God.
We wish to make amends for the sins of our society: for lust and degradation, for the
corruption of the young, for indifference and blasphemy, for attacks against your Church,
for irreverence and even sacrilege against your love in this blessed sacrament, and for the
public defiance of your law.
R/. Praise to the heart of Jesus, our Savior and our God.
These are the sins for which you died, but now we share in your atonement by
offering on the altar in union with you the living sacrifice you made on the cross,
joining to it the sufferings of your Virgin Mother, and those of all the saints and the
whole Church.
R/. Praise to the heart of Jesus, our Savior and our God.
We promise faithfully that by your grace we shall make reparation for our own sins and for those of
others by a strong faith, by holy living, and by obedience to the law of the Gospel, whose greatest
commandment is that of charity.
R/. Praise to the heart of Jesus, our Savior and our God.
We also promise to do our best to discourage others from insulting you and bring those we can to
follow you.
R/. Praise to the heart of Jesus, our Savior and our God.
Jesus, Lord, receive this loving act of homage together with the prayers of our Lady, who stood by
the cross, our model in reparation. Keep us faithful, even to the point of death, give us the gift of
perseverance and lead us all to our promised land in heaven, where you, with the Father and the
Holy Spirit, live and reign for ever and ever. Amen.
R/. Praise to the heart of Jesus, our Savior and our God.
_______________
A partial indulgence is granted the Christian faithful who devoutly recite the above act of
reparation. This indulgence will be a plenary-one when this Act of Reparation is publicly recited on
the solemnity of the Sacred Heart of Jesus.(The Handbook of Indulgences, Grant 26, page 54) with
fulfillment of ordinary conditions.
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Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành!/ Chúa đã yêu thƣơng loài
ngƣời quá bội,/ mà loài ngƣời chúng con thờ ơ chẳng đáp đền/ Nay
chúng con quỳ gối trƣớc Nhan Thánh Chúa,/ xin cúi đầu đền tạ
những xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa.
R/ Chúng con ca tụng Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu
chuộc và là Chúa của chúng con.
Trƣớc hết chúng con xin Chúa tha thứ những lỗi lầm,/ những thiếu
sót của chúng con,/ và xin đền tạ thay thế:
- Cho những ngƣời cố tình không nhận biết Chúa.
- Cho những ngƣời khƣớc từ ánh sáng chân lý của Chúa chiếu soi.
- Cho những ngƣời lầm lạc / chối bỏ Đấng chăn chiên dẫn đƣờng
chính thật.
- Cho những ngƣời không còn giữ các điều đã hứa lúc chịu phép
rửa tội.
- Cho những ngƣời đã từ bỏ các giới luật của Chúa là ách êm ái dịu
dàng.
R/ Chúng con ca tụng Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu
chuộc và là Chúa của chúng con.
Chúng con xin quyết chí đền hết các tội lỗi thế gian:
- Tội đam mê dục vọng,/ thoái hóa suy đồi.
- Tội làm dịp cho các thanh thiếu niên sa ngã.
- Tội phỉ báng Giáo Hội Chúa.
- Tội bất kính phạm đến bí tích Tình Yêu.
- Tội không tuân giữ các lề luật của Chúa.
R/ Chúng con ca tụng Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu
chuộc và là Chúa của chúng con.
Tất cả những tội lỗi đó đã làm cho Chúa chịu chết./ Chúng con xin
hiệp dâng công đền tội,/ xƣa Chúa đã dâng trên cây Thánh Giá,/
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mà nay còn dâng trên bàn thờ mọi ngày./ Chúng con cũng xin hiệp
dâng,/ những đớn đau của Đức Nữ Đồng Trinh Maria,/ của các
Thánh và của các giáo hữu trong Hội Thánh Chúa.
R/ Chúng con ca tụng Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu
chuộc và là Chúa của chúng con.
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa,/ từ nay về sau nhờ ơn Chúa
giúp,/ chúng con sẽ làm việc đền tội của chúng con/ cùng đền tội
thay cho thiên hạ/ Chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng,/ sống đạo
hạnh, giữ luật Phúc Âm nhất là luật cao trọng mến Chúa yêu
ngƣời.
R/ Chúng con ca tụng Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu
chuộc và là Chúa của chúng con.
Chúng con cũng xin hứa,/ sẽ hết sức ngăn ngừa ngƣời ta còn phạm
đến Chúa,/ và khuyên dụ nhiều ngƣời trở lại theo Chúa.
R/ Chúng con ca tụng Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu
chuộc và là Chúa của chúng con.
Lạy Đức Chúa Giêsu,/ chúng con cậy vì những lời cầu bầu của
Đức Nữ Đồng Trinh Maria,/ đã đứng bên Thánh Giá,/ xin Chúa
nhận lễ đền tạ của chúng con/ thật lòng kính dâng lên Chúa./
Sau hết,/ xin Chúa giúp chúng con giữ vững niềm tin cho đến trọn
đời./ Khấn xin Chúa ban cho chúng con ơn bền đỗ,/ và đƣa tất cả
chúng con tới miền đất Chúa đã hứa ban là thiên đàng,/ nơi Chúa
với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần hiển trị đời đời chẳng
cùng.R/ Amen.3,4

3

Tín hữu dọc kinh Đền tạ này, ngày lễ Rất Thánh Trái Tim ĐC Giêsu đƣợc
hƣởng một ơn Toàn Xa theo điều kiện thông thƣờng, .Xem 81
4

Điều kiện thông thƣờng để lãnh ơn Toàn Xá:
1.
2.
3.

Dốc lòng chừa hết các tội, kể các tội nhẹ.
Xƣng tội và rƣớc lễ: trong vòng 20 ngày trƣớc hoặc 20 ngày sau ngày
nhận ơn Toàn xá.
Làm việc chi định để đƣợc ơn Toàn xá, và có ý định lãnh ơn Toàn xá.
Ví dụ: Đọc kinh “Đền Tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu” trên đây
ngày lễ Thánh Tâm Chúa.
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Điều 1002. Kinh Dâng Mình cho Rất Thánh
Trái Tim Chúa Giêsu
Ghi Chú:
1) Kinh này đƣợc Thánh Bộ Xá Giải sửa lại và ban hành
8/11/1988 thay thế Kinh cũ đã đƣợc Đức Lêô XIII truyền
đọc ngày lễ Chúa Kitô Vua, nên LMTT phải đọc theo kinh
“mới” này.
2) Giáo dân đọc kinh này (công cộng) ngày lễ Chúa Kitô Vua
đƣợc hƣởng một ơn Toàn Xá. Xin Ban Thủ Lãnh Liên
Đoàn nhắc quý anh Đoàn Trƣởng để giáo dân hƣởng nhờ.

Kinh Dâng Loài Ngƣời cho Rất Thánh Trái Tim Chúa
Giêsu5
4.

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: nên cầu nguyện ngày nhận ơn
Toàn xá, nhƣng có thể 20 ngày trƣớc hay 20 ngày sau. Điều kiện đƣợc
thực thi bằng cách đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính mừng theo ý Đức
Giáo Hoàng hay một kinh nào khác thích hợp.

5

- ĐGH Lêô 13 truyền đọc ngày lễ Kính Chúa Giêsu Vua và đƣợc Thánh Bộ
Hòa Giải sửa lại và ban hành ngày 8/11/1988. Giáo hữu đọc kinh này, cách
công cộng ngày lễ Chúa Kitô Vua, đƣợc một ơn TOÀN XÁ, nếu hội đủ điều
kiện thông thƣờng. (Handbook of Indulgences, điều mục 27, trang 56.)
- Xem điều kiện để lãnh ơn Toàn xá ở Kinh Dâng Loài Ngƣời cho Rất Thánh
Trái Tim Chúa Giêsu, footnote84, trang 162.
Bản Anh Ngữ:

Act of Dedication to Christ

King

Loving Jesus, Redeemer of the world, we are yours, and yours we wish to be. To bind
ourselves to you even more closely we kneel before you today and offer ourselves to your
most Sacred Heart.
R/. Praise to you, our Savior and our King.
Have mercy on all who have never known you and on all who reject you and refuse to obey
you: gentle Lord, draw them to yourself.
R/. Praise to you, our Savior and our King.
Reign over the faithful who have never left you, reign over those who have squandered
their inheritance, the prodigal children who now are starving: bring them back to their
Father's house.
R/. Praise to you, our Savior and our King.
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Lạy chúa Giêsu rất dịu hiền, là Đấng Cứu Chuộc loài ngƣời, chúng
con là ngƣời của Chúa và muốn thuộc về Chúa. Để kết hợp cùng
Chúa mật thiết hơn, hôm nay chúng con quỳ trƣớc nhan thánh
Chúa, dâng mình cho Trái Tim Chúa.
Đáp: Chúng con ca tụng Chúa, Đấng Cứu Chuộc và là Vua của
chúng con.
Lạy Chúa! Xin thƣơng xót tất cả những ngƣời chƣa biết Chúa,
những ngƣời đã khƣớc từ Chúa, và những ngƣời không vâng phục
huấn lệnh Chúa. Xin Chúa quy tụ họ lại trong Trái Tim Chúa.
Đáp: Chúng con ca tụng Chúa, Đấng Cứu Chuộc và là Vua của
chúng con.
Lạy Chúa! Xin cai trị những ngƣời trung thành, chƣa bao giờ lìa xa
Chúa, và những ngƣời đã phung phí phần gia nghiệp này, phải
sống cơ cực nhƣ những đứa con hoang đàng. Xin Chúa dẫn đƣa họ
trở về nhà Cha nhân lành.
Đáp: Chúng con ca tụng Chúa, Đấng Cứu Chuộc và là Vua của
chúng con.
Lạy Chúa! Xin hãy làm Vua những ngƣời lầm lạc, xa lìa Chúa vì
bất thuận. Xin kíp đƣa họ về sống với chúng con cùng một niềm
tin, một sự thật, chung một đoàn chiên và một Chúa Chiên.
Xin ban cho Giáo Hội Chúa đƣợc tự do hành đạo và bình yên. Xin
ban cho mọi dân mọi nƣớc sống công bằng và trật tự.

Reign over those who are misled by error or divided by discord. Hasten the day when we
shall be one in faith and truth, one flock with you, the one Shepherd.
Give to your Church freedom and peace, and to all nations justice and order.
Make the earth resound from pole to pole with a single cry: Praise to the Divine Heart that
gained our salvation; glory and honor be his for ever and ever. Amen.
R/. Praise to you, our Savior and our King.
(A partial indulgence is granted the Christian faithful who devoutly recite the above Act of
Dedication to Christ the King. This indulgence will be a plenary one when this Act is publicly
recited on the solemnity of our Lord, Jesus Christ, the King, The handbook of Indulgences,
Grant 27)
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Xin cho thế giới từ Bắc chí Nam vang dội một tiếng: Ngợi khen
Trái Tim Chúa vì đã ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tán tụng và
vinh danh Chúa muôn đời. Amen.
Đáp: Chúng con ca tụng Chúa, Đấng Cứu Chuộc và là Vua của
chúng con.

Điều 1003. Kinh cầu Rát Thánh Trái Tim Chúa
Giêsu6
1. Dẫn nhập:
Nhƣ mọi kinh cầu, Kinh Cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
bắt đầu bằng lời khẩn cầu xin thƣơng xót chúng ta: Thiên Chúa
Cha, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa
Ba Ngôi.
Đặc biệt vì đƣợc kết hợp nhị tính với Thiên Chúa Con, nên Trái
Tim Đức Chúa Giêsu đƣợc nối liền với Thiên Chúa Cha và Chúa
Thánh Thần trong lời cầu tiếp.
Cũng vì thế khi cầu Trái Tim Chúa Giêsu, ngƣời LMTT cầu chính
Chúa Giêsu, nguồn mọi tình yêu, và khi khen ngợi Trái Tim Chúa,
bằng hình ảnh Kinh Thánh, ngƣời LMTT ca ngợi Chúa Giêsu.
Ngoài Kinh Cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, Giáo Hội
chỉ công nhận thêm 4 Kinh Cầu chính thức là kinh phụng vụ: Kinh
6

- Kinh Cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đƣợc Đức Lêo XIII phê
chuẩn một cách long trọng ngày 2/4/1899 nhƣ là kinh phụng vụ chính thức cho
Giáo Hội hoàn vũ nguyện cầu, và cũng từ đó trở thành một kho tàng giáo thuyết
của lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu. Những lời lẽ và hình ảnh trong Kinh
Cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, gợi lại những lời lẽ và hình ảnh trong
Kinh Thánh, tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, lòng nhân hậu của Ngài.
- Xem thêm Bài đối chiếu 33 lời cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu với
những đoạn Kinh Thánh (xem Website Phong Trào), để anh em LMTT cảm
nghiệm đƣợc cái đẹp cũng nhƣ nguồn gốc Kinh Thánh của Kinh Cầu này. Ƣớc
mong mỗi lần đọc kinh cầu, anh em tƣởng nhớ những kinh điển, những biến cố
mà bàn tay yêu thƣơng Thiên Chùa đã sắp đặt từ Cựu Ƣớc đến Tân Ƣớc, và
chúng ta đáp trả lại với tất cả tâm tình yêu thƣơng (đền tạ) của những ngƣời
con đƣợc Thiên Chúa yêu thƣơng từ thuở tạo thiên lập địa, và đƣợc Lời Chúa
thấm nhuần và nuôi dƣỡng tâm linh.
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cầu tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, kinh các Thánh Nam Nữ, kinh
Đức Trinh Nữ và kinh Ông Thánh Giuse.

2. Kinh Cầu Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu
Xin Chúa thƣơng xót chúng con. (2 lần)
Xin Chúa Kitô thƣơng xót chúng con. (2 lần)
Xin Chúa thƣơng xót chúng con. (2 lần)
Chúa Kitô nghe cho chúng con. (2 lần)
Chúa Kitô nhậm lời chúng con. (2 lần)
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
(Sau mỗi lời nguyện đều thƣa): Thƣơng xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Trời đã dựng nên
trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ đồng trinh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hiệp thể làm một cùng Ngôi thứ Hai.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là tòa Đấng cực cao cực trọng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên
đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thƣơng yêu.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi ngƣời cùng là chốn
phải hƣớng về thay thảy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
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Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ƣa ý mọi
đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho
mọi ngƣời chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thƣơng vô cùng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện
xin.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội nguồn (rễ) cho chúng con đƣợc
nên lành nên thánh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lƣỡi đòng thâu qua.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng
con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng tôi bằng yên và làm lành
cùng Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì đƣợc cậy
trông.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh đƣợc vui mừng.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Xin tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Xin nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Xin thƣơng xót chúng con.
Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhƣờng trong lòng.
- Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.
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Lời nguyện
Chúng con lạy Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời,
chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa,
cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Ngƣời dâng thay kẻ
có tội mà nguôi cơn giận, mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van
vì cũng một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa con, là Đấng hằng
sống, hằng trị làm một cùng Chúa với Chúa Thánh Thần đời đời
chẳng cùng. Amen.

ĐOẠN II
Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Điều 1010.:
Sắc lệnh và Tông Huấn về các giờ Kinh Phụng Vụ
Các giờ Kinh Phụng Vụ, xƣa nay vẫn đƣợc Hội Thánh cử hành
mỗi ngày, để thi hành lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện không
ngừng, đồng thời để ca tụng Chúa Cha và kêu cầu cho thế giới
đƣợc ơn cứu độ7
Bài ca chúc tụng Thiên Chúa 8 hằng vang dội muôn đời trên Thiên
quốc, đã đƣợc Chúa Giêsu Kitô, vị Thƣợng Tế của chúng ta đƣa
vào trần thế. Bài ca này Hội Thánh không ngừng tiếp tục hát lên.
Thần vụ đã đƣợc soạn thảo và xếp đặt lại, để thực sự trở nên lời
nguyện của toàn thể dân Chúa, nghĩa là không những chỉ có
hàng giáo sĩ mà cả các tu sĩ và giáo dân cũng có thể tham dự.
Đối với ngƣời Kitô hữu, lời cầu nguyện trƣớc hết phải có tính cách
lời cầu nguyện của toàn thể cộng đồng nhân loại đƣợc Chúa
Kitô quy tụ… Chính Thánh Tâm Chúa Kitô là điểm quy tụ thống
nhất lời cầu nguyện của Hội Thánh… Nhƣ thế lời cầu nguyện của
Hội Thánh cũng là «lời cầu nguyện mà Đức Kitô cùng với Nhiệm
Thể của mình dâng lên Chúa Cha.» Vậy, khi cử hành Thần vụ, ta
7
8

Sắc lệnh Thánh Bộ Phụng Tự 11/4/1971.
Tên dịch của Tông Huấn Laudis Canticum.
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phải làm sao để nhận ra đƣợc “tiếng nói của chúng ta nơi Đức
Kitô và tiếng nói của Đức Kitô trong chúng ta.”
Sách các Giờ Kinh Phụng Vụ (đọc Kinh Thánh) cổ võ lòng hâm
mộ sao cho Kinh Thánh thực sự trở thành nguồn mạch phát xuất
mọi lời cầu nguyện của ngƣời Kitô hữu..., nhất là các Thánh
Vịnh, một lối cầu nguyện vừa theo sát sự rao giảng những kỳ công
Chúa làm trong lịch sử cứu độ…
Lời cầu nguyện của Hội Thánh và lời cầu nguyện của mỗi
người: Nếu Thần vụ, lời cầu nguyện chung của Hội Thánh, trở
thành lời cầu nguyện đích thực của mỗi ngƣời, thì mối tƣơng quan
mật thiết nối kết phụng vụ với toàn diện đời sống của ngƣời Kitô
hữu, sẽ càng nổi bật hơn. Chính vì thế, Hội Thánh kêu mời mọi
tín hữu cầu nguyện theo lối các giờ Kinh Phụng Vụ, kể cả
những ngƣời không buộc phải cử hành Thần vụ. 9

Điều 1011. Giờ Kinh Phụng Vụ Lễ Thánh Tâm
Chúa Giêsu - KINH SÁNG
Giáo đầu (Đứng)
Xƣớng:
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cọng Đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
CĐ A:
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
CĐ B:
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Thánh Vịnh 94
Điệp ca (Xƣớng)
9

Tông Huấn Bài ca chúc tụng Thiên Chúa, Laudis Canticum, Phao-lô VI
1/11/70
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Vì yêu chúng ta,
Trái tim Chúa Giêsu đã phải mang thƣơng tích,
Ta hãy đến tôn thờ.
A:

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
Tung hô Ngƣời là Núi Đá độ trì ta.
Vào trƣớc Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

B:

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
Là Đại Vƣơng trổi vƣợt chƣ thần,
Nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
Giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.
Đại dƣơng Chúa đã tạo thành là của Chúa,
Lục địa do tay Ngƣời nhào nắn cũng thuộc về Ngƣời.

A:

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
Quỳ trƣớc tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
Bởi chính Ngƣời là Thiên Chúa ta thờ,
Còn ta là dân Ngƣời lãnh đạo,
Là đoàn chiên tay Ngƣời dẫn dắt.

B:

Ngày hôm nay, ƣớc gì anh em nghe tiếng Chúa!
Ngƣời phán: “Các ngƣơi chớ cứng lòng,
Nhƣ tại Mê-ri-ba,
Nhƣ ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
Nơi tổ phụ các ngƣơi đã từng thách thức,
Và dám thử thách Ta,
Dù đã thấy những việc Ta làm”.

A:

“Suốt bốn mƣơi năm,
Dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
Chúng nào biết đến đƣờng lối của Ta!
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không đƣợc vào chốn yên nghỉ của Ta”

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
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Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen
Điệp ca (A+B)
Vì yêu chúng ta,
Trái tim Chúa Giêsu đã phải mang thƣơng tích,
Ta hãy đến tôn thờ.
Thánh Thi
A:

Ôi! Giêsu từ bi lân tuất,
Niềm cậy trông hoan lạc vui say,
Suối nguồn ơn cả nghĩa đấy,
Càng mê mẩn trí càng ngây ngất lòng.

B:

Ngƣời sám hối chỉ trông vào Chúa,
Đấng chẳng hề chối bỏ lời xin,
Hằng ban cho kẻ kiếm tìm,
Một lần gặp gỡ trăm nghìn hồng ân.

A:

Tình yêu Chúa muôn phần kỳ lạ,
Làm thỏa lòng thỏa dạ ngƣời thân,
Đầy dƣ mà vẫn chẳng nhàm,
Thỏa niềm khao khát vẫn hoàn khát khao.

B:

Ôi! Giêsu ngọt ngào êm ái,
Mảnh hồn này khắc khoải chờ mong,
Châu sa lệ nhỏ đã từng
Tìm Thầy kiếm Chúa: đầy lòng thở than!

A:

Xin ở lại cùng đoàn đệ tử,
Kìa Vầng Đông rực rỡ chân trời,
Màn đêm vội vã tháo lui,
Nhƣờng cho ngày mới lên ngôi oai hùng.

B:

Ôi Giêsu! Hoa lòng Trinh Mẫu,
Lời tụng ca hòa tấu dâng Ngài,
Đợi ngày hƣởng phúc thiên thai
Giữa triều thần thánh hát bài tạ ơn.

Ca Vịnh Thánh Vịnh 62,2-9
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Điệp ca (Xƣớng):
Đức Giêsu đứng giữa đền thờ và hô lớn:
“Ai khát, hãy cứ đến cùng tôi mà uống”.
A:

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

B:

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
Nhƣ mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nƣớc

A:

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
Để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình, Ngƣời quý hơn mạng sống,
Miệng lƣỡi này xin ca tụng tán dƣơng.

B:

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng
Và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thỏa thuê nhƣ khách vừa dụ tiệc,
Môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

A:

Con tƣởng nhớ Chúa trên giƣờng ngủ
Suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
Quả thật Ngài đã thƣơng trợ giúp,
Nƣơng bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

B:

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
Giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

A:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

B:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B)
Đức Giêsu đứng giữa đền thờ và hô lớn:
“Ai khát, hãy cứ đến cùng tôi mà uống”.
Thánh Ca (Daniel 3, 57-88,56)
Điệp ca (Xƣớng):
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Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề,
Hãy đến cùng tôi,
Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dƣỡng.
A:

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Ngài,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

B:

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nƣớc tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thƣợng giới,
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

A:

Chúc tụng Chúa đi, nào mƣa sƣơng tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn giông,
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

B:

Chúc tụng Chúa đi, nào sƣơng đọng mƣa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá.
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

A:

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mƣời phƣơng đất,
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

B:

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nƣớc tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

A:

Chúc tụng Chúa đi, kình ngƣ cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

B:

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dƣơng thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en,
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Chúc tụng Chúa đi, tƣ tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Ngƣời.
A:

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, ngƣời thánh kẻ khiêm nhƣờng,
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi!
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

B:

Nào chúc tụng Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
Muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

A:

Lạy Chúa,
Chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm,
Muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

Điệp ca (A+B):
Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, Hãy
đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dƣỡng
Thánh Vịnh 149
Điệp ca (Xƣớng):
Này con, hãy dâng trọn trái tim cho Thầy,
Và để mắt dõi theo đƣờng Thầy chỉ dạy.
A:

Hát mừng lên một bài ca mới,
Vì có Chúa là Đấng tạo thành ngƣơi.
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
Vì đƣợc Chúa làm Vua hiển trị.

B:

Mùng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
Nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.
Bởi vì Chúa mến chuộng dân Ngƣời,
Ban cho kẻ nghèo hèn đƣợc vẻ vang chiến thắng.

A:

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
Nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,
Miệng vang lời tán dƣơng Thiên Chúa,
Thanh gƣơm hai lƣỡi, cầm chắc trong tay.
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B:

Để trả thù muôn nƣớc
Và trừng trị chƣ dân,
Để xiềng chân vua chúa
Và xích cổ vƣơng hầu,

A:

Để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xƣa.
Đó là niềm vinh dự
Cho mọi kẻ trung hiếu với Ngƣời.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B):
Này con, hãy dâng tọn trái tim cho Thầy,
Và để mắt dõi theo đƣờng Thầy chỉ dạy.
Lời Chúa trong Sàch Gieremia: (Gr 31,33)
1 ngƣời đọc: Đức Chúa phán: “Đây là giao ƣớc Ta sẽ lập với Ítra-en sau những ngày đó; Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc
vào tâm khảm chúng lề luật của Ta. Ta sẽ là Chúa của chúng, còn
chúng sẽ là dân riêng của Ta”.
Lời của Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa
Xƣớng đáp
Xƣớng:Anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi,
Đáp: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi,
Xƣớng: Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhƣờng.
Đáp: Hãy học với tôi,
Xƣớng: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đáp: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, Vì tôi có
lòng hiền hậu và khiêm nhƣờng.
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Thánh ca Tin Mừng Benedictus (Đứng)
Điệp ca (Xƣớng):
Thiên Chúa Ta đầy lòng tắc ẩn
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Ngƣời. Ha-lê-lui-a.
A:

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Ngƣời.

B:

Từ dòng dõi trung thần Đavít,
Ngƣời đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

A:

Nhƣ Ngƣời đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xƣa:

B:

Sẽ cứu ta khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

A:

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xƣa giao ƣớc;

B:

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

A:

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trƣớc nhan Ngƣời
Mà phụng thờ Ngƣời suốt cả đời ta.

B:

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tƣớc hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
Con sẽ đi trƣớc Chúa, mở lối cho Ngƣời,

A:

Báo cho dân Chúa biết: Ngƣời sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

B:

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

A:

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bƣớc vào đƣờng nẻo bình an.
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B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B):
Thiên Chúa Ta đầy lòng trắc ẩn,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Ngƣời. Ha-lê-lui-a.
Lời cầu:
Chủ sự : Khi phạm tội, chúng ta đã đâm vào trái tim Chúa Giêsu,
vậy chúng ta hãy nhìn lên Ngƣời và dâng lời chúc tụng cầu xin:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa thật,
CĐ:

Chúng con chúc tụng Chúa.

Xƣớng:
CĐ:

Xin làm cho chúng con đƣợc sống.
nhờ sức sống Chúa ban,
Xin dủ lòng thƣơng xót chúng con.

Xƣớng:
CĐ:

Chúng con chúc tụng Chúa.

Xƣớng
CĐ:

Xin giúp chúng con để tâm nghe lời Chúa phán dạy.
Xin dủ lòng thƣơng xót chúng con

Xƣớng:
CĐ:

Chúa biểu lộ tấm lòng ƣu ái của Chúa Cha.

Chúng con chúc tụng Chúa.

Xƣớng:
CĐ:

Chúa đẹp lòng Đức Chúa Cha mọi đàng.

Xin tỏ bày sự khôn ngoan tuyệt vời
của Thiên Chúa qua đời sống của Giáo Hội.

Xin dủ lòng thƣơng xót chúng con.

Xƣớng: Chúa là nguồn sung mãn cho chúng con mọi ơn lành.
CĐ:

Chúng con chúc tụng Chúa.

Xƣớng:

Xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng.
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CĐ:

Xin dủ lòng thƣơng xót chúng con.

Xƣớng:
CĐ:

Chúa là mạch tràn trề sự sống.

Chúng con chúc tụng Chúa.

Xƣớng:

Xin làm cho chúng con nên thánh thiện
nhờ mến Chúa yêu ngƣời.

CĐ:

Xin dủ lòng thƣơng xót chúng con.

CĐ:

Lạy Cha chúng con…

Lời nguyện kết
Chủ sự:

Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện,

Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con vui mừng nhận lãnh món quà
tình yêu từ Trái Tim Chúa Giêsu con Chúa, xin cho chúng con
đƣợc mở lòng để sống chính đời sống của Ngài, và xin tình yêu
Con Chúa chúc phúc lành cho chúng con luôn mãi. Chúng con cầu
xin, vì công nghiệp Chúa Giêsu là Chúa chúng con.
CĐ:

Amen.

Kết thúc (Nếu Chủ sự là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
CĐ:

Và ở cùng Cha (Thầy).

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
Là Chúa Cha và Chúa Con
Và Chúa Thánh Thần
Ban phúc lành cho anh (chị) em.
CĐ:

A-men.

Chủ sự:Xin Thiên Chúa Toàn năng
Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn dƣa tời cuộc sống muôn đời.
CĐ:

A-men.
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(Nếu Chủ sự không phải là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự:Xin Thiên Chúa Toàn năng
Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn đƣa tới cuộc sống muôn đời.
CĐ:

A-men.

Nếu Cộng đoàn giải tán, Chủ sự thêm
Chủ sự: Chúc anh (chị) em ra về bình an.
CĐ:

A-men.

Điều 1012: Giờ Kinh Phụng Vụ Lễ Thánh Tâm
Chúa Giêsu – Kinh Chiều II
Giáo đầu (Đứng)
Xƣớng:

Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con,

Cộng đoàn:

Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

CĐ A:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CĐ B:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen
Thánh Thi

A:

Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới,
ôi Giêsu, Đấng chuộc tội gian trần,
Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,
Con thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

181

B:

Ngƣời chấp nhận sống kiếp ngƣời sinh tử,
Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi,
Kể từ nay A-dam mới phục hồi
Muôn muôn sự A-dam xƣa đã mất.

A:

Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật,
Từ đát dầy đến biển rộng trời cao,
Thƣơng xót tổ tông lầm lỗi thuở nào
Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

B:

ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối
Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày,
Hỡi muôn ngƣời muôn nƣớc, hãy về đây
Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

A:

Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mỡ
Trái Tim Ngƣời cho tất cả chúng ta,
Để từ đây nhờ máu nƣớc chan hòa,
Muôn tội lỗi đƣợc Ngƣời thƣơng thanh tẫy.

B:

Quỳ dâng Chúa Giêsu đầy lân ái,
Thánh Tâm Ngài là suối đỗ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hòa muôn muôn thƣở.
Ca Vịnh Thánh Vịnh 109 (Ngồi)

Điệp ca (Xƣớng):
Lạy Chúa, xin làm bá chủ cả địch quân,
Vì ách của Chúa thật êm ái nhẹ nhàng.
A:

(Sấm ngôn của Đức Chúa
Ngỏ cùng Chúa Thƣợng tôi:
Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,)
Để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dƣới chân con,

B:

Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
Quyền vƣơng đế của Ngài:
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

A:

Đức Chúa phán bảo rằng:
Ngày đăng quang con nắm trọn quyền thủ lãnh,
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Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
B:

“Ngay trƣớc lúc hừng đông xuất hiện,
Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con”.

A:

Đức Chúa đã một lần thề ƣớc,
Ngƣời sẽ chẳng rút lời,
Rằng: “Muôn thuở, Con là Thƣợng Tế
Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê”.

B:

Tâu Chúa Thƣợng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
Sẽ đập tan vƣơng bá ngày phẩn nộ.

A:

Dọc đƣờng Chúa Thƣợng tới uống nơi mạch suối,
Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B):
Lạy Chúa, xin làm bá chủ cả địch quân,
Vì ách của Chúa thật êm ái nhẹ nhàng.
Thánh Vịnh 110
Điệp ca (Xƣớng):
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu
Ai kính sợ Ngƣời, Ngƣời ban phát của ăn.
A:

Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
Trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

B:

Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
Ngƣời mộ mến ra công tìm hiểu.
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển bách,
Đức công chính của Ngƣời tồn tại thiên thu.

A:

Chúa đã truyền tƣởng niệm
Những kỳ công của Ngƣời;
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
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B:

Ai kính sợ Ngƣời, Ngƣời bao phát của ăn;
Giao ƣớc đã lập ra, muôn đời Ngƣời nhớ mãi.

A:

Sức mạnh việc ngƣời làm,
Ngƣời cho dân thấy rõ,
Khi tặng ban cho họ, gia sản của chƣ dân.

B:

những công trình tay Chúa thực hiện
Quả là chân thật và công minh,
Huấn lệnh Ngƣời ban đều chắc chắn,
Bề vững đến muôn đời muôn thuở,
Căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

A:

Ngƣời đem lại cho dân ơn giải thoát,
Thiết lập giao ƣớc đến muôn đời.
Tôn danh Ngƣời thánh thiêng khả úy.

B:

Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành nhƣ vậy,
Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Ngƣời.

A:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

B:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca(A+B):
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu
Ai kính sợ Ngƣời, Ngƣời ban phát của ăn.
Thánh ca (Phi-li-phê 2, 6-11)
Điệp ca (Xƣớng):Đây Chiên Thiên Chúa
Đây Đấng xóa tội bỏ tội trần gian.
A:

Đức Giê-su Ki-tô
Vốn dĩ là Thiên Chúa,
Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
Địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.

B:

Nhƣng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
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Mặc lấy thân nô lệ,
Trở nên giống phàm nhân,
Sống nhƣ ngƣời trần thế.
A:

Ngƣời lại còn hạ mình,
Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
Chết trên cây thập tự.

B:

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngƣời
Và tặng ban danh hiệu,
Trổi vƣợt trên muôn ngàn danh hiệu.

A:

Nhƣ vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
Cả trên trời dƣới đất
Và trong nơi âm phủ,
Muôn vật phải bái quì;

B

Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
Mọi loài phải mở miệng tuyên xƣng rằng:
Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.

Điệp ca (A+B)
Đây Chiên Thiên Chúa
Đây Đấng xóa tội bỏ tội trần gian.
Lời Chúa trong thƣ Thánh Phaolô gởi tín hữu Ê-phê-sô
(Ep 2,4-7)
1 ngƣời đọc : Thiên Chúa giàu lòng thuơng xót và rất mực yêu
mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Ngƣời cũng đã
cho chúng ta đƣợc cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà
anh em đƣợc cứu độ! Ngƣời đã cho chúng ta đƣợc sống lại cũng
ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời. Nhƣ thế Ngƣời tỏ lòng
nhân hậu của Ngƣời đối với chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su, để
biể lộ cho các thế hệ mai sau đuợc thấy ân sủng dồi dào phong phú
của Ngƣời. Lời của Chúa.
CĐ:

Tạ ơn Chúa
Xƣớng đáp

Xƣớng:

Chúa Ki-tô đã yêu thƣơng ta,
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Ngƣời đổ máu đào rửa sạch muôn vàn tội lỗi
Đáp: Chúa Ki-tô đã yêu thƣơng ta,
Ngƣời đổ máu đào rửa sạch muôn vàn tội lỗi
Xƣớng:Làm cho ta trở thành một vƣơng quốc,
thành những tƣ tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta.
Đáp: Ngƣời đổ máu đào rửa sạch muôn vàn tội lỗi.
Xƣớng:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Đáp: Chúa Kitô đã yêu thƣơng chúng ta,
Ngƣời đổ máu đào rửa sạch muôn vàn tội lỗi.
Thánh Ca Tin Mừng (Magnificat) (Đứng)
Điệp ca (Xƣớng):
Chúa mở tay đón nhận chúng ta
Và ấp ủ chúng ta vào lòng
Vì Ngƣời nhớ lại lƣợng từ bi cao cả.
A:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

B:

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Ngƣời đoái thƣơng nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.

A:

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Ngƣời thật chí thánh chí tôn!

B:

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thƣơng xót những ai kính sợ Ngƣời.

A:

Chúa giơ tay biểu dƣơng sức mạnh,
Dẹp tan phƣờng lòng trí kiêu căng.

B:

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Ngƣời nâng cao mọi kẻ khiêm nhƣờng.
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A:

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dƣ,
Ngƣời giàu có, lại đuổi về tay trắng.

B:

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ Ngƣời
Nhƣ đã hứa cùng cha ông chúng ta.

A:

Vì Ngƣời nhớ lại lòng thƣơng xót
Dành cho tổ phụ Aùp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A +B)
Chúa mở tay đón nhận chúng ta
Và ấp ủ chúng ta vào lòng
Vì Ngƣời nhớ lại lƣợng từ bi cao cả.
Lời cầu
Chủ sự: Lạy Chúa Giê-su, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa
đã để cho máu cùng nƣớc từ cạnh sƣờn chảy ra hầu khơi nguồn bí
tích nuôi dƣỡng chúng con,
Cộng đoàn: Ƣớc gì Chúa lắng nghe tiếng Hiền Thê của Chúa là
Giáo Hội đang tha thiết van nài. Xin dủ lòng thƣơng xót chúng
con.
Chủ sự: Chúa là cung điện của Thiên Chúa, là ngai vàng của Đấng
Tối Cao, là cửa trời rộng mở,
Cộng đoàn: Xin nhìn đến Giáo Hội, và giơ tay che chở phù trì. Xin
dủ lòng thƣơng xót chúng con.
Chủ sự: Chúa ban tặng chúng con phúc bình an và ơn hòa giải,
Chúa nâng đỡ những ai hèn yếu, cho những ngƣời mệt nhọc đƣợc
nghỉ ngơi,
Cộng đoàn: Xin đƣa ngƣời tội lỗi trở về với Chúa.Xin dủ lòng
thƣơng xót chúng con.
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Chủ sự: Chúa là Ngƣời Mục Tử, là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian,
là Đấng cho chúng con đƣợc sống tói hôm nay, và là Đấng sẽ cho
chúng con sống lại trong ngày sau hết,
Cộng đoàn: Xin dẫn chúng con vào nhà Cha trên trời. Xin dủ lòng
thƣơng xót chúng con.
Chủ sự: Chúa đã vâng lời cho đến chết, đã để cho mũi giáo đâm
thâu cạnh sƣờn, và đã chịu chôn vùi trong lòng đất
Cộng đoàn: Xin giải thoát những ai bị tử thần giam giữ.Xin dủ
lòng thƣơng xót chúng con.
Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời…
Chủ sự: Chúng ta hiệp ý cầu nguyện
Lạy Cha,
Khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô,
Con Một Cha yêu dấu,
Cha ban cho chúng con đƣợc vui mừng
tƣởng niệm những kỳ công Ngƣời đã thực hiện
vì yêu thƣơng chúng con.
Xin dạy cho chúng con
biết tìm đếnThánh Tâm Ngƣời
mà hƣởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng.
Ngƣời là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.
CĐ:

A-men
Lời nguyện kết (Đứng)

(Nếu Chủ sự là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
CĐ: Và ở cùng Cha (Thầy).
Chủ sự:Xin Thiên Chúa toàn năng
Là Chúa Cha và Chúa Con
Và Chúa Thánh Thần
Ban phúc lành cho anh (chị) em.
CĐ: A-men.
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Chủ sự:Xin Thiên Chúa Toàn năng
Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn đƣa tời cuộc sống muôn đời.
CĐ: A-men.
(Nếu Chủ sự không phải là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự:Xin Thiên Chúa Toàn năng
Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn đƣa tới cuộc sống muôn đời.
CĐ: A-men.
(Nếu Cộng đoàn giải tán, Chủ sự thêm)
Chủ sự:Chúc anh (chị) em ra về bình an.
CĐ: A-men.

Điều 1013: Giờ Kinh Phụng Vụ Lễ Chúa Kitô
Vua Vũ Trụ - KINH SÁNG
Giáo đầu (Đứng)
Xƣớng:
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng Đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
CĐ A:
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
CD B:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Thánh Vịnh 94
Điệp ca (Xƣớng)
Chúa Giêsu là Vua Cả trời đất,
Nào ta hãy đến bái thờ Ngƣời.
A:

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
Tung hô Ngƣời là Núi Đá độ trì ta.
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Vào trƣớc Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
B:

A:

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
Là Đại Vƣơng trổi vƣợt chƣ thần,
Nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
Giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.
Đại dƣơng Chúa đã tạo thành là của Chúa,
Lục địa do tay Ngƣời nhào nắn cũng thuộc về Ngƣời.
Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
Quỳ trƣớc tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
Bởi chính Ngƣời là Thiên Chúa ta thờ,
Còn ta là dân Ngƣời lãnh đạo,
Là đoàn chiên tay Ngƣời dẫn dắt.

B:

Ngày hôm nay, ƣớc gì anh em nghe tiếng Chúa!
Ngƣời phán: “Các ngƣơi chớ cứng lòng.
Nhƣ tại Mê-ri-ba, nhƣ ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
Nơi tổ phụ các ngƣơi đã từng thách thức,
Và dám thử thách Ta,
Dù đã thấy những việc Ta làm”.

A:

“ Suốt bốn mƣơi năm,
Dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
Chúng nào biết đến đƣờng lối của Ta!
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không đƣợc vào chốn yên nghỉ của Ta”

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B):
Chúa Giêsu là Vua Cả trời đất,
Nào ta hãy đến bái thờ Ngƣời.
Thánh Thi
A:
Chân dung của Đấng Toàn năng,
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Hào quang tự chính hào quang khởi nguồn,
Giêsu, lạy Chúa từ nhân,
Tâu Vua vinh hiển. Thần dân kính mừng!
B:

Duy Ngài là lẽ cậy trông,
Là trung tâm điểm của dòng thời gian.
Quyền uy thống trị vũ hoàn,
Chúng con tình nguyện làm dân con Ngài.

A:

Hoa lòng Thánh Mẫu trinh thai,
Ngài là Thủ Lãnh loài ngƣời chúng con,
Phàm nhân một kiếp mỏng dòn,
Mắc mƣu ác quỷ nô vong tử thần.

B:

Nhờ Ngài, xiềng xích đập tan,
Đem lòng mộ mến thiên đàng nhƣ xƣa.
Ngài là Tƣ Tế, Tôn Sƣ,
Ban thành luật mới thiên thu vững bền

A:

Cẩm bào Ngài, thấy một bên,
Máu tô nét chữ nổi lên huy hoàng:
“Chúa trên các chúa” cao sang,
“Vua muôn vua” thật rõ ràng tôn danh.

B:

Ôi!Giêsu, Chúa hiển vinh,
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Linh muôn đời,
Ngày nào đạt tới nƣớc trời,
Ngàn thu hƣởng phúc Vua tôi chẳng cùng.

Ca Vịnh Thánh Vịnh 62,2-9 (Ngồi)
Điệp ca (Xƣớng):
Một nhân vật mệnh danh là Vừng Đông:
Sẽ lên ngôi cửu trùng
Đem lại hoà bình cho trăm họ.
A:

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

B:

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
Nhƣ mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nƣớc

A:

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
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Để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình, Ngƣời quý hơn mạng sống,
Miệng lƣỡi này xin ca tụng tán dƣơng.
B:

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng
Và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thỏa thuê nhƣ khách vừa dự tiệc,
Môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

A:

Con tƣởng nhớ Chúa trên giƣờng ngủ,
Suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
Quả thật Ngài đã thƣơng trợ giúp,
Nƣơng bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

B:

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
Giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

A:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

B:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B)
Một nhân vật mệnh danh là Vừng Đông:
Sẽ lên ngôi cửu trùng
Đem lại hoà bình cho trăm họ.
Thánh Ca (Daniel 3, 57-88,56)
(Xƣớng):
Ngƣời hiển trị khắp cùng thế giới,
Cũng chính Ngƣời đem lại hòa bình.
A:

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Ngài
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

B:

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nƣớc tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thƣợng giới,
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

A:

Chúc tụng Chúa đi, nào mƣa sƣơng tất cả,
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Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn giông,
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
B:

Chúc tụng Chúa đi, nào sƣơng đọng mƣa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá.
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

A:

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mƣời phƣơng đất,
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

B:

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nƣớc tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

A:

Chúc tụng Chúa đi, kình ngƣ cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

B:

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dƣơng thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en,
Chúc tụng Chúa đi, tƣ tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Ngƣời.

A:

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, ngƣời thánh kẻ khiêm nhƣờng,
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi!
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

B:

Nào chúc tụng Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
Muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

A:

Lạy Chúa,
Chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm,
Muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

Điệp ca (A+B):
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Ngƣời hiển trị khắp cùng thế giới,
Cũng chính Ngƣời đem lại hòa bình.
Thánh Vịnh 149
Điệp ca (Xƣớng):
Thiên Chúa đã ban cho Đức Kitô,
Mọi uy thế vinh dự và vƣơng quyền;
Mọi dân nƣớc, chi tộc và ngôn ngữ
Sẽ một lòng phụng sự kính tôn.
A:

Hát mừng lên một bài ca mới,
Vì có Chúa là Đấng tạo thành ngƣơi.
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
Vì đƣợc Chúa làm Vua hiển trị.

B:

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
Nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.
Bởi vì Chúa mến chuộng dân Ngƣời,
Ban cho kẻ nghèo hèn đƣợc vẻ vang chiến thắng.

A:

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
Nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,
Miệng vang lời tán dƣơng Thiên Chúa,
Thanh gƣơm hai lƣỡi, cầm chắc trong tay.

B:

Để trả thù muôn nƣớc
Và trừng trị chƣ dân,
Để xiềng chân vua chúa
Và xích cổ vƣơng hầu,

A:

Để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xƣa.
Đó là niềm vinh dự
Cho mọi kẻ trung hiếu với Ngƣời.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B):
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Thiên Chúa đã ban cho Đức Kitô,
Mọi uy thế vinh dự và vƣơng quyền;
Mọi dân nƣớc, chi tộc và ngôn ngữ,
Sẽ một lòng phụng sự kính tôn.
Lời Chúa: (Êphêsô 4,15-16)
1 ngƣời : Sống theo chân lý và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn
lên về mọi phƣơng diện, vƣơn tới Đấng là Đầu, tức là Đức Kitô.
Chính Ngƣời làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân
đƣợc kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dƣỡng. Nếu
mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình, thì toàn dân sẽ lớn
lên và đƣợc xây dựng trong tình bác ái.
Lời của Chúa.
A+B: Tạ ơn Chúa.
Xƣớng đáp:
Xƣớng: Lạy Chúa, dân thánh Ngƣời khắp nơi,
Ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.
Đáp(A+B):

Lạy Chúa, dân thánh Ngƣời khắp nơi,
Ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.

Xƣớng: Tán dƣơng quyền lực Ngài.
Đáp:

Ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.

Xƣớng: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đáp: Lạy Chúa, dân thánh Ngƣời khắp nơi,
Ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.
Thánh ca Tin Mừng Benedictus: Chúc tụng Đức Chúa (Đứng)
Điệp ca (Xƣớng): Đức Giêsu Ki-tô,
Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại,
Là Vị Thủ Lãnh mọi vua chúa trần gian.
Chính Ngƣời làm cho ta trở thành dân nƣớc
Của Thiên Chúa là thân phụ Ngƣời. Ha-lê-lui-a.
A:

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
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Đã viếng thăm cứu chuộc dân Ngƣời.
B:

Từ dòng dõi trung thần Đavít,
Ngƣời đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

A:

Nhƣ Ngƣời đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ,
Mà phán hứa tự ngàn xƣa:

B:

Sẽ cứu ta khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

A:

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên,
Và nhớ lại lời xƣa giao ƣớc;

B:

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham,
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay dịch thù,

A:

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trƣớc nhan Ngƣời,
Mà phụng thờ Ngƣời suốt cả đời ta.

B:

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tƣớc hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
Con sẽ đi trƣớc Chúa, mở lối cho Ngƣời,

A:

Báo cho dân Chúa biết: Ngƣời sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

B:

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

A:

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối,
Và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bƣớc vào đƣờng nẻo bình an.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B):
Đức Giêsu Ki-tô,
Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại,
Là Vị Thủ Lãnh mọi vua chúa trần gian.
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Chính Ngƣời làm cho ta trở thành dân nƣớc
Của Thiên Chúa là Thân Phụ Ngƣời. Ha-lê-lui-a.
Lời cầu:
Xƣớng:Chúng ta hãy hƣớng về Chúa Giêsu và tha thiết nguyện
cầu: Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.
CĐ:

Chúa là Vua vũ trụ,
Xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Xƣớng: Chúa là Đấng cứu độ chúng con và là Thiên Chúa chúng
con thờ, -xin dẫn đƣa dân Chúa về Nƣớc Chúa hiển trị là quê
hƣơng dành cho kẻ sống.
CĐ:

Chúa là Vua vũ trụ,
Xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Xƣớng:Chúa là vị Mục Tử nhân lành, đã hy sinh tính mạng vì đoàn
chiên, xin quy tụ hết mọi ngƣời trong một đoàn chiên duy nhất.
CĐ:

Chúa là Vua vũ trụ,
Xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Xƣớng : Chúa đã đến trần gian, không phải để ngƣời ta phục vụ,
nhƣng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn
ngƣời, xin cho Hội Thánh cũng biết yêu thƣơng và phục vụ mọi
ngƣời nhƣ vậy.
CĐ:

Chúa là Vua vũ trụ,
Xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Xƣớng: Chúa đã làm chứng cho sự thật, xin làm chủ lòng trí chúng
con.
CĐ:

Chúa là Vua vũ trụ,
Xin ngự đến lãnh đạo chúng con.
Xƣớng: Chúa là Thầy và là gƣơng mẫu cho chúng con theo dõi bắt
chƣớc, xin giúp chúng con sống thánh thiện tinh tuyền..
CĐ:

Chúa là Vua vũ trụ,
Xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

CĐ:

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lời nguyện kết
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Chủ sự: Chúng ta hiệp ý cầu nguyện:
Chúa đã muốn quy tụ muôn loài.
Dƣới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô,
là ngƣời Con Chúa hằng ƣu ái,
và là Vua toàn thể vũ trụ.
Xin cho hết mọi loài thọ sinh,
đã đƣợc cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi,
biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh,
và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng,
Chúng con cầu xin,
nhờ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ,
Ngƣời là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
CĐ:

Amen.

Kết thúc (Đứng)
(Nếu Chủ sự là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
CĐ:

Và ở cùng Cha (Thầy).

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
Là Chúa Cha và Chúa Con
Và Chúa Thánh Thần
Ban phúc lành cho anh (chị) em.
CĐ:

A-men.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa Toàn năng,
Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn dƣa tời cuộc sống muôn đời.
CĐ:

A-men.

(Nếu Chủ sự không phải là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự: Xin Thiên Chúa Toàn năng,
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Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn dƣa tời cuộc sống muôn đời.
CĐ:

A-men.

(Nếu Cộng đoàn giải tán, Chủ sự thêm)
Chủ sự:Chúc anh (chị) em ra về bình an.
CĐ:

A-men.

Điều 1014: Giờ Kinh Phụng Vụ - Lễ Chúa Kitô
Vua Vũ Trụ - Kinh chiều II
Giáo đầu (Đứng)
Xƣớng:
Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con,
Cộng đoàn A: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cộng đoàn B Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen
Thánh Thi
A:

Muôn lạy Đức Ki-tô, đoàn tín hữu
Xƣng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,
Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,
Ngài bá chủmuôn cõi lòng nhân thế.

B:

Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ,
Bái phục Ngài và ca ngợi tán dƣơng,
Chúng con dây cũng cất tiếng reo mừng,
Hoan hô Chúa là Quân Vƣơng cao cả.

A:

Ngài giáng phúc bình an cho thiên hạ,
Xin thay lòng đổi dạ kẻ gian ngoan,
Và dủ thƣơng quy tụ hết về đoàn
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Bao chiên lạc đã xa lìa ân sủng.
B:

Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng
Khi bị treo trên thập tự máu hồng,
Trái Tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung
Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cữu

A:

Chính vì thế mà dƣới hình bánh rƣợu
Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,
Trên bàn thờ, Ngài khai mạch Thánh Tâm
Toan đổ xuốngđoàn con dòng cứu độ.

B:

Muôn lạy Chúa Giê-su, Ngài Thánh Tử,
Chúng con dâng lời vinh chúc chân tình,
Đấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh
Hằng thống trị muôn loài bằng thƣơng mến.
Ca Vịnh: Thánh Vịnh 109 (Ngồi)
Điệp ca (Xƣớng):
Ngƣời sẽ ngự trên ngai vàng Đa-vít,
Và hiển trị muôn ngàn đời. Ha-lê-lui-a.

A:

(Sấm ngôn của Đức Chúa,
Ngỏ cùng Chúa Thƣợng tôi:
Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,)
Để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dƣới chân con”,

B:

Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
Quyền vƣơng đế của Ngài:
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

A:

Đức Chúa phán bảo rằng:
Ngày đăng quang con nắm trọn quyền thủ lãnh,
Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

B:

Ngay trƣớc lúc hừng đông xuất hiện,
Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con”ù

A:

Đức Chúa đã một lần thề ƣớc,
Ngƣời sẽ chẳng rút lời,
Rằng: “Muôn thuở, Con là Thƣợng Tế
Theo phẩm trật Men-ki-xêđê”.
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B:

Tâu Chúa Thƣợng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
Sẽ đập tan vƣơng bá ngày phẩn nộ.

A:

Dọc đƣờng Chúa Thƣợng tới uống nơi mạch suối,
Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen
Điệp ca (A+B):
Ngƣời sẽ ngự trên ngai vàng Đa-vít,
Và hiển trị muôn ngàn đời. Ha-lê-lui-a.

Thánh Vịnh 144
Điệp ca (Xƣớng):
Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu
Vƣơng quyền Ngài vạn đại trƣờng tồn.
A:

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con.
Con nguyện tán dƣơng Chúa
Và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

B:

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
Và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,.
Ngƣời cao cả khôn dò khôn thấu.

A:

Đời nọ đến đời kia,
Thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
Và truyền tụng nhũng chiến công của Ngài,
Tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
Kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

B:

Bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
Loan truyền rằng Ngài cao cả lắm thay!
Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
Hoan hô Ngài công chính.
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A:

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Ngƣời chậm giận và giàu tình thƣơng.
Chúa nhân ái đối với mọi ngƣời
Tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

B:

Lạy Chúa,
Muôn loài Chúa dƣng nên phải dâng lời tán tạ,
Nói lên rằng triều đại Ngƣời vinh hiển,
Xƣng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

A:

Để nhân loại đƣợc tƣờng
những chiến công của Chúa,
Và đƣợc biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
Triều đâi Ngài thiên niên vĩnh cửu,
Vƣơng quyền Ngài vạn đại trƣờng tồn.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca(A+B) :
Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu
Vƣơng quyền Ngài vạn đại trƣờng tồn.
Thánh ca (Khải Huyền 19, 1-7)
Điệp ca (Xƣớng):
Trên tà áo cẩm bào Ngƣời mang
Có ghi danh hiệu này!
“Vua muôn vua, Chúa các Chúa”.
A:

Ha-lê-lui-a,
Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ
Đấng vinh hiển uy quyền!
Những lòi Ngƣời phán quyết
Đều chân thật công minh! Ha-lê-lui-a

B:

Ha-lê-lui-â, Nào ca ngợi Chúa đi,
Hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
Hỡi những ai lớn nhỏ
Hằng kính sợ Ngƣời. Ha-lê-lui-a

A:

Ha-lê-lui-a,
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Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
Đã lên ngôi hiển trị
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ,
Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a
B

Ha-lê-lui-a, Vì nay đã tới ngày
Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
Và Hiền Thê của Ngƣời
Đã điểm trang lộng lẫy. Hal-lê-lui-a.

Điệp ca (A+B):
Trên tà áo cẩm bào Ngƣời mang
Có ghi danh hiệu này!
Vua muôn vua, Chúa các Chúa .
Lời Chúa trong thƣ ThánhPhaolô gởi tín hữu Corintô
(1Cor 15, 25-28)
1 ngƣời: Đức Ki-tô phải nắm vƣơng quyền cho đến khi Thiên
Chúa đặt mọi thù địch dƣối chân Ngƣời. Thù địch cuối cùng bị tiêu
diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dƣới chân Đức Kitô. Mà khi nói “muôn loài”, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn
loài dƣới chân Đức Ki-tô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô,
thì chính Ngƣời, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài
phải quy phục Ngƣời; và nhƣ vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên
muôn loài. Lời của Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa
Xƣớng đáp
Xƣớng:
Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài
Sẽ trƣờng tồn vạn kỷ.
Đáp: Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài
Sẽ trƣờng tồn vạn kỷ.
Xƣớng:Vƣơng trƣợng Ngài, vƣơng trƣợng công minh.
Đáp: Sẽ trƣờng tồn vạn kỷ.
Xƣớng: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đáp: Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài
Sẽ trƣờng tồn vạn kỷ.
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Thánh Ca Tin Mừng (Magnificat) (Đứng)
Điệp ca(Xƣớng):
Chúa Giê-su phán bảo các tông đồ:
Thầy đã đƣợc trao toàn quyền trên trời dƣới đấtû.
A:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

B:

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Ngƣời đoái thƣơng nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.

A:

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Ngƣời thật chí thánh chí tôn!

B:

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thƣơng xót những ai kính sợ Ngƣời.

A:

Chúa giơ tay biểu dƣơng sức mạnh,
Dẹp tan phƣờng lòng trí kiêu căng.

B:

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Ngƣời nâng cao mọi kẻ khiêm nhƣờng.

A:

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dƣ,
Ngƣời giàu có, lại đuổi về tay trắng.

B:

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ Ngƣời
Nhƣ đã hứa cùng cha ông chúng ta.

A:

Vì Ngƣời nhớ lại lòng thƣơng xót
Dành cho tổ phụ Aùp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (A+B):
Chúa Giê-su phán bảo các tông đồ:
Thầy đã đƣợc trao toàn quyền trên trời dƣới đất.
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Lời cầu
Chủ sự:Chúng ta hiệp ý cầu nguyện
Xƣớng: Đức Ki-tô Vua là Đấng hiện hữu trƣớc muôn loài, chính
nhờ Ngƣời mà tất cả đƣợc tồn tại. Chúng ta hãy tha thiềt cầu xin
Cộng Đoàn: Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Xƣớng: Chúa là Vua và là Mục Tử của chúng con,
xin quy tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất,
Cộng Đoàn: Và dẫn đƣa tới đồng cỏ xanh tƣơi.
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Xƣớngï: Chúa là Đấng lãnh đạo và cứu độ chúng con,
xin chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai xa lạc,
gìn giữ những ngƣời mạnh khỏe
Cộng Đoàn: Xin quy tụ những ai tản mác,
cũng cố niềm tin cho những kẻ gặp bƣớc đƣờng cùng.
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Xƣớng ï: Chúa là vị Thẩm Phán chí tôn,
-xin cho chúng con đƣợc thừa hƣởng nƣớc Trời mà Chúa
Cha đã dọn sẵn cho chúng con trƣớc khi tạo thành vũ trụ.
Cộng Đoàn: Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Xƣớng: Chúa là Vua đem lại hòa bình,
xin tiêu diệt mầm mống chiến tranh,
và cho muôn dân đƣợc an cƣ lạc nghiệp.
Cộng Đoàn: Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Xƣớng: Chúa là Trƣởng Tử trong số những ngƣời từ cõi chết sống
lại,
-xin cho những ai đã lìa thế đƣợc cùng Chúa sống lại vinh
quang.
Cộng Đoàn: Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời…
Chủ sự: Chúng ta hiệp ý cầu nguyện
Chúa đã muốn quy tụ muôn loài
dƣới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô,
là ngƣời Con Chúa hằng ƣu ái
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và là Vua toàn thể vũ trụ.
Xin cho hết mọi loài thọ sinh
đã đƣợc cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi
biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh
và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng,
Chúng con cầu xin
nhờ Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ,
Ngƣời là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.
CĐ:

A-men
Kết thúc (Đứng)

(Nếu Chủ sự là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
CĐ: Và ở cùng Cha (Thầy).
Chủ sự:Xin Thiên Chúa toàn năng
Là Chúa Cha và Chúa Con
Và Chúa Thánh Thần
Ban phúc lành cho anh (chị) em.
CĐ: A-men.
Chủ sự:Xin Thiên Chúa Toàn năng
Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn dƣa tời cuộc sống muôn đời.
CĐ:

A-men.

(Nếu Chủ sự không phải là Linh mục hay Phó tế)
Chủ sự:Xin Thiên Chúa Toàn năng
Ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
Xin Ngƣời che chở chúng ta
Khỏi mọi sự dữ,
Và dẫn dƣa tời cuộc sống muôn đời.
CĐ:

A-men.

(Nếu Cộng đoàn giải tán, Chủ sự thêm)
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Chủ sự:Chúc anh (chị) em ra về bình an.
CĐ:

A-men.

Điều 1015: Giờ Kinh Phụng Vụ Lễ Cầu Hồn

KINH CHIỀU II
Giáo đầu (Đứng)
Hƣớng dẫn (HD): Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.
Cộng Đoàn (CĐ): Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
HD:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CĐ:

Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Thánh Thi (Đứng)
Bè A: Tâu Vua cả Kitô đầy uy dũng,
Đã đập tan xiềng xích của tử thần,
Quả thật Ngài làm rạng rỡ Phụ Thân,
Trả vinh dự cho loài ngƣời hèn yếu.
Bè B: Tật nguyền của chúng con, Ngài gánh chịu,
Quyết dấn thân vào cuộc chiến phi thƣờng,
Hầu đập tan mãnh lực của xà vƣơng,
Ngài thắng trận khi cam lòng chịu chết.
A:

Rồi hùng dũng ra khỏi mồ oanh liệt,
Để muôn ngƣời nhờ mầu nhiệm phục sinh,
Dẫu bao phen từng chết bởi tội tình,
Vẫn đƣợc hƣởng ơn Ngài thƣơng cứu sống.

B:

Xin ban tặng chuỗi ngày đầy ân sủng
Đợi Ngài về mời ăn cƣới nửa đêm,
Đoàn chúng con đã chuẩn bị dầu đèn,
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Đáng dự tiệc trên quê trời mãi mãi.
A:

Xin Thẩm Phán thƣơng mở lòng từ ái
Đón nhận vào nguồn ánh sáng thiên cung
Chúng con đây tin cậy mến một lòng,
Hằng gắn bó cùng Ba Ngôi vĩnh cửu.

B:

Mong toàn thể ngƣời thân yêu bạn hữu,
Đã ly trần, nay nghỉ giấc bình an,
Đƣợc Ngƣời thƣơng cho hƣởng phúc thiên đàng,
Hầu ca tụng tán dƣơng Ngài muôn thuở.

Ca Vịnh (Ngồi) Thánh Vịnh 121
Điệp Ca (HD):
Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
Giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
A:

Tôi ngƣớc măt nhìn lên rặng núi,
Ơn phù hộ tôi đến tự nơi nào?
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
Là Đấng dựng nên cả đất trời.

B:

Xin Đấng giữ bạn
Đừng để bạn lỡ chân trật bƣớc,
Xin Ngƣời chớ ngủ quên.
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
Lẽ nào chớp mắt ngủ quên cho đành!

A:

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn
Chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Ngƣời luôn luôn ở gần kề.

B:

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa,
Đêm năm canh, vầng nguyệt chẳng hại chi.

A:

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
Giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
Từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
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A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Điệp Ca (CĐ):
Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
Giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
Thánh Vịnh 130
Điệp Ca (HD): Ôi! lạy Chúa, nếu nhƣ Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững đƣợc chăng!
A:

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa!
Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

B:

Ôi lạy Chúa, nếu nhƣ Ngài chấp tội,
Nào ai có đứng vững đƣợc chăng?
Nhƣng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
Để chúng con biết kính sợ Ngài.

A:

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
Cậy trông ở lời Ngƣời.
Hồn tôi trông chờ Chúa,
Hơn lính canh mong đợi hừng đông.

B:

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
Trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,
Bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
Ơn cứu chuộc nơi Ngƣời chan chứa.

A:

Chính Ngƣời sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
Cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Điệp Ca (CĐ): Ôi! Lạy Chúa, nếu nhƣ Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững đƣợc chăng!
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Thánh Ca Philipê 2,6-11
Điệp Ca (HD):
Nhƣ Chúa đã làm Cho kẻ chết chỗi dậy,
Và ban sự sống cho họ thế nào,
Thì Chúa Con cũng vậy,
Ngƣời ban sự sống cho những ai Ngƣời muốn.
A:

Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa,
Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì,
Địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.

B:

Nhƣng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
Mặc lấy thân nô lệ,
Trở nên giống phàm nhân,
Sống nhƣ ngƣời trần thế.

A:

Ngƣời lại còn hạ mình,
Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
Chết trên cây thập tự.

B:

Chính vì thế, Thiên Chúa đã suy tôn Ngƣời,
Và tặng danh hiệu,
Trổi vƣợt trên muôn ngàn danh hiệu.

A:

Nhƣ vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,
Cả trên trời dƣới đất, và trong nơi âm phủ,
Muôn vật phải bái quỳ;

B:

Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
Mọi loài phải mở miệng tuyên xƣng rằng:
Đức Giêsu Kitô là Chúa.

A:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

B:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Điệp Ca (CĐ):
Nhƣ Chúa đã làm Cho kẻ chết chỗi dậy,
Và ban sự sống cho họ thế nào,
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Thì Chúa Con cũng vậy,
Ngƣời ban sự sống cho những ai Ngƣời muốn.
Lời Chúa trong thƣ Thánh Phaolô gởi tín hữu Corintô
(1Cor15, 55-57):
HD: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngƣơi? Hỡi tử thần, đâu
là nọc độc của ngƣơi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có
mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhƣng tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngƣời đã
cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta.
Lời của Chúa.
CĐ:

Tạ ơn Chúa.

(Im lặng suy niệm Lời Chúa, nếu cần tự đọc lại Lời Chúa)
Xƣớng Đáp
HD:

Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa,
Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ,

CĐ:

Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa,
Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

HD:

Đƣợc Chúa thƣơng, con vui mừng hớn hở.

CĐ:

Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

HD:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CĐ:

Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa,
Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Thánh Ca Tin Mừng Magnificat (đứng)
Điệp ca (HD): Hết tất cả mọi ngƣời,
Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến vời tôi:
Mà hễ ngƣời nào đến, tôi sẽ không xua đuổi.
A:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
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B:

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Ngƣời đoái thƣơng nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.

A:

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Ngƣời thật chí thánh chí tôn!

B:

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thƣơng xót những ai kính sợ Ngƣời.

A:

Chúa giơ tay biểu dƣơng sức mạnh,
Dẹp tan phƣờng lòng trí kiêu căng.

B:

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Ngƣời nâng cao mọi kẻ khiêm nhƣờng.

A:

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dƣ,
Ngƣời giàu có, lại đuổi về tay trắng.

B:

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ Ngƣời
Nhƣ đã hứa cùng cha ông chúng ta.

A:

Vì Ngƣời nhớ lại lòng thƣơng xót
Dành cho tổ phụ Aùp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

B:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

A:

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Điệp ca (CĐ): ( tất cả mọi ngƣời)
Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến vời tôi:
Mà hễ ngƣời nào đến, tôi sẽ không xua đuổi.
Lời cầu (Đứng)
HD: Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên
giống thân xác vinh hiển của Ngƣời. Vì thế, ta hãy thiết tha cầu
nguyện:
CĐ:

Chúa chính là nguồn sống,
Và là ơn phục sinh của chúng con.
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HD: Lạy Chúa Kitô là con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa đã
làm cho bạn của Chúa là ông Lazarô, đƣợc sống lại, xin cho những
ngƣời đã đƣợc Chúa đổ máu ra mà cứu chuộc, là linh hồn ___,
đƣợc sống lại hiển vinh.
CĐ:

Chúa chính là nguồn sống,
Và là ơn phục sinh của chúng con.

HD: Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ƣu phiền, Chúa đã lau sạch
nƣớc mắt cho những kẻ thƣơng khóc ngƣời thân, là linh hồn ___,
xin nâng đỡ mọi ngƣời đƣợc an ủi, vững tin trong niềm hy vọng và
hân hoan Chúa Phục Sinh đã đem ___ về sống mãi bên cạnh Chúa.
CĐ:

Chúa chính là nguồn sống,
Và là ơn phục sinh của chúng con.

HD: Lạy Chúa Kitô là Đấng chiến thắng tử thần, Chúa đã chết
để đập tan quyền lực tội lỗi đang hoành hành nơi thể xác chúng
con, xin cứu chúng con khỏi chết muôn đời và cho chúng con đƣợc
hƣởng phúc trƣờng sinh với Chúa, nhƣ Chúa đã cho ___ đang sung
mãn hƣởng phƣớc cùng Chúa..
CĐ:

Chúa chính là nguồn sống,
Và là ơn phục sinh của chúng con.

HD: Lạy Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, xin nhớ đến những ngƣời
chƣa biết Chúa, va sống không hy vọng, xin cho họ tin rằng có một
Đấng đã phục sinh, và có một cuộc đời bất tận.
CĐ:

Chúa chính là nguồn sống,
Và là ơn phục sinh của chúng con.

HD: Lạy Đức Kitô là Đấng chúng con hằng trông đợi, khi Chúa
gọi chúng con từ giã cuộc đời chóng qua này, xin dẫn đƣa chúng
con vào quê trời vĩnh cửu và ban cho tất cả chúng con niềm tin
hoan lạc vì đƣợc về với Chúa.
CĐ:

Chúa chính là nguồn sống,
Và là ơn phục sinh của chúng con.

HD: Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho
ngƣời mù đƣợc thấy, xin cho anh chị em chúng con đã qua đời,
linh hồn ___, và các linh hồn ___, và các đẳng linh hồn đƣợc vui
hƣởng ánh sáng ngàn thu
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CĐ:

Chúa chính là nguồn sống,
Và là ơn phục sinh của chúng con.

Kinh Lạy Cha:
HD:

Vâng lệnh Đấng Cứu Thế, chúng ta hãy cầu nguyện.

CĐ:

Lạy Cha chúng con ở trên trời… Amen.

Lời Nguyện
HD: Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại, để tăng
cƣờng niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thƣơng nhận lời
chúng con khẩn nguyện, mà làm cho chúng con luôn trông cậy
vững vàng: Chính Chúa Giêsu, sẽ làm cho linh hồn ___đƣợc phúc
vinh hiển. Ngƣời là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
CĐ:

Amen.

Kết thúc: (Nếu có Linh mục hay Phó Tế:)
LM/PT:
Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng Cha (Thầy).
LM/PT: Xin Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha và Chúa Con, và
Chúa Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
CĐ:

Amen.

(Nếu không có Linh mục hay Phó tế:)
HD: Xin Thiên Chúa toàn năng, ban phúc lành cho tất cả chúng
ta, xin Ngƣời che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đƣa tới cuộc
sống muôn đời.
CĐ: Amen.
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ĐOẠN III
LẦN HẠT và SUY NIỆM
Điều 1020: Lần Hạt theo phƣơng pháp Suy
Niệm Thánh Kinh
Ghi Chú:


Lần hạt là một lối nguyện cầu
đƣợc chính Đức Mẹ khuyền khích
qua những lần hiện ra. Phần hai
kinh Kính Mừng lại rất hợp với
buổi kinh cầu hồn, khi đọc “ khi
này và trong giờ lâm tử. Amen” .
Tuy nhiên vì đọc quá nhanh, nên
không biết có bao ngƣời trong anh em LMTT thật sự mừng
khen Mẹ là Mẹ Chúa Trời! và xin Mẹ nhớ đến lúc sinh thì.



Phƣơng thức suy niệm hay theo Thánh Kinh, giúp anh em
LMTT suy niệm mầu nhiệm Chúa cứu thế khi lần hạt, nếu
chịu khó đọc chậm rãi và suy niệm.



Những lời nguyện cho linh hồn không những nhắc nhở anh
em LMTT cầu nguyện đặc biệt cho anh em vừa đƣợc Chúa
gọi về mà cũng đánh động tang gia rất nhiều, nhất là
những ngƣời không cùng đạo.

Sau đây là: I.- Lần hạt theo phương thức suy niệm.
II. Lần hạt theo Thánh Kinh.

I.- Lần Hạt theo Phƣơng Thức Suy Niệm
A) Lần hạt năm sự Thƣơng
1) Suy niệm I: Chúa lo buồn đến đổ mồ hôi máu
Trƣớc giờ chịu thƣơng khó, Chúa vào vƣờn Giếtsêmani để tâm
tình cùng Chúa Cha. Nghĩ đến tội lỗi loài ngƣời chất nặng trên hai
vai cùng những đòn vọt, mão gai phải chịu, và cuối cùng là cái
chết khổ hình trên thập giá, Chúa lo sợ. Mồ hôi lẫn máu đổ ra thấm
ƣớt cả châu thân. Chúa kêu xin: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này
cho con nhƣng xin hãy theo ý Cha, đừng theo ý Con”
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Lạy Mẹ Maria, ngƣời anh em của chúng con trong Cộng Đoàn
đang sầu thƣơng vì sự ra đi của linh hồn ___, xin Mẹ an ủi, đỡ
nâng gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này, để họ đƣợc luôn
tin yêu và vâng theo thánh ý Chúa.
- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh.
2) Suy niệm 2: Chúa chịu đánh đòn nát cả thân xác
Ngƣời ta điệu Chúa đến công đƣờng Philatô. Mặc dầu thấy Chúa
vô tội, nhƣng vì muốn lấy lòng đám đông dân Do Thái, Philatô ra
lệnh đánh đòn Ngƣời. Biết bao roi đòn phủ lấp thân thể Chúa thật
đớn đau.
Lạy Mẹ, Con Mẹ đã chịu bao roi đòn vì tội lỗi nhân loại. Xin Mẹ
cầu cùng Chúa thứ tha những lỗi lầm mà linh hồn ___ còn mắc
phạm, để linh hồn ___ sớm đƣợc về hƣởng nhan thánh Chúa.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh
3) Suy niệm 3: Chúa chịu đội mão gai
Đánh đòn chƣa chán tay, quân lính La Mã còn xỉ nhục Chúa bằng
cách đội lên đầu Ngƣời một mão gai nhọn đâm thủng sọ. Họ lấy áo
đỏ quàng lên vai Chúa và quỳ xuống chế nhạo Ngƣời là vua dân
Do Thái.
Lạy Mẹ, Thiên Chúa không xử với chúng con nhƣ chúng con đáng
tội, và không trả cho chúng con theo lối của chúng con. Xin Mẹ
cầu bàu lòng từ bi của Chúa đoái thƣơng nhìn đến những việc lành
linh hốn ___ đã làm khi còn sống, mà mở cửa thiên đàng cho linh
hồn ___ đƣợc vào.
- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh.
4) Suy niệm 4: Chúa vác thập giá lên núi Sọ
Thấy Chúa vô tội, nhƣng vì sợ làm mất lòng ngƣời Do Thái, không
những không dám tha bổng Chúa, Philatô lại còn lên án tử hình và
bắt Chúa vác thập giá lên đồi Golgotha để chấp hành một án lệnh
bất công. Ngƣời đã bƣớc đi, đã ngã xuống vì kiệt sức nhƣng Ngài
đã đi đến đỉnh đồi chuộc tội cho nhân loại.
Lạy Mẹ, linh hồn ___ đã đi hết chặng đƣờng thập giá ở trần gian,
xin Mẹ cầu cùng Chúa cho linh hồn ___ đƣợc hƣởng niềm vui
hạnh phúc trƣờng sinh với Chúa nhƣ lòng mong ƣớc.
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- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh.
5) Suy niệm 5: Chúa chịu chết trên thập giá.
Sau cùng, Chúa đã bị quân lính lột trần thân xác, bị đè ngửa và
chịu những nhát búa đóng đinh sắt thâu qua chân tay vào thập giá.
Sau khi tắt hơi thở, Ngƣời còn bị tên lính lấy ngọn giáo đâm thâu
qua trái tim. Những giọt máu cuối cùng đã chảy ra vì yêu thƣơng
nhân loại.
Lạy Mẹ, Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết và phục sinh khải
hoàn, xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa ban cho linh hồn ___ đã chết đi
phần xác nhƣng nhờ cuộc khổ nạn của Chúa cũng đƣợc sống lại
vinh hiển với Ngài.
- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh
B) Lần hạt năm sự Mừng
1) Suy niệm 1: Tin mừng Chúa sống lại.
Từ rạng đông ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Madalêna và bà
Maria đi viếng xác nhƣng không thấy xác Chúa. Các bà hoảng sợ
chạy về báo tin cho các môn đệ. Dọc đƣờng, các bà gặp Chúa
Giêsu. Chúa nói: “Các con đừng sợ. Hãy về Galilê, Ta sẽ ở đó”.
Lạy Mẹ Maria! Linh hồn ___ suốt quãng đƣờng theo Chúa vì đã
tin rằng Chúa đã sống lại. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa nhân từ ban
cho linh hồn ___ đƣợc hƣởng thực sự niềm tin ấy với Chúa trên
nƣớc thiên đàng.
- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh.
2) Suy niệm 2: Tin mừng Chúa Giêsu lên trời
Sau khi sống lại, Chúa ở lại thế gian 40 ngày. Trong khi dẫn các
môn đệ đi về phía làng Bêtania, Chúa giơ tay chúc phúc và trao
quyền năng cho họ. Đoạn Chúa rời khỏi thế gian, lên trời ngự bên
hữu Chúa Cha.
Lạy Mẹ Maria! Sau khi Chúa về thiên quốc, Mẹ đã ở lại với chúng
con. Chúa đã trối Mẹ làm Mẹ của chúng con, thì xin Mẹ cầu bầu
cùng Chúa, lắng nghe tiếng kêu cầu tha thiết của linh hồn ___ mà
Chúa gọi vè với Chúa, thì xin Ngƣời cũng đem linh hồn ___ lên
trời với Ngài.
- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh..
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3) Suy niệm 3: Tin mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ngày lễ tuần năm mƣơi, Đức Mẹ và các tông đồ đang họp trong
hội đƣờng, Bỗng dƣng từ trời nghe tiếng động mạnh, Một luồng
gió cuốn tràn khắp nhà, và có hình lửa lƣởi liềm hiện ra trên đầu
các thánh tộng đồ. Khi ấy, các tông đồ đƣợc tràn đầy ơn Chúa
Thánh Thần. Lạy Mẹ nhân từ! Chúa Thành Thần là nguồn tình yêu
và sức mạnh mà linh hồn ___ đã lãnh nhận khi chịu phép Thêm
Sức. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, linh hồn ___ đã chống
trả trƣớc những cám dỗ của ma quỷ và tội lỗi. Xin Mẹ cầu bàu
cùng Chúa Thành Thần nâng đở và phù hộ cho linh hồn ___ trong
ngày phán xét sau cùng.
- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh..
4) Suy niệm 4: Tin mừng Mẹ lên trời
Khi Đức Mẹ đã hoàn tất công việc đồng công cứu chuộc của Chúa
ở thế gian, Chúa đã cho Mẹ lên trời uy linh cao cả.
Lạy Mẹ hiền đức! Mẹ đã đƣợc Thiên Chúa thƣởng công nơi thiên
quốc. Xin Mẹ nhớ đế linh hồn ___ vừa ra đi theo thánh ý Chúa, mà
cầu xin cùng Chúa băn cho linh hồn ___ cũng sớm đƣợc hƣởng
vinh phúc với Mẹ trên trời.
- Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh.
5) Tin mừng Mẹ hồn xác lên trời
Khi Chúa Giêsu và các Thánh rƣớc Đức Mẹ về trời, cả triều đình
thiên quốc reo mừng. Một ngƣời nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt
trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Thiên Chúa đặt Đức Mẹ là
nữ tƣớng. Mẹ đồng công cứu chuộc và trao cho Mẹ chìa khóa kho
ơn phƣớc.
Lạy Mẹ Maria! Thiên Chúa đã phong cho Mẹ là Nữ Vƣơng trên
trời và dƣới đất. Mẹ có đầy uy quyền để cứu chữa linh hồn ___ vẫn
hằng cậy trông nơi Mẹ khi sống và khi chết. Chúng con xin dâng
chuổi Mân Côi này lên Mẹ để tha thiết xin Mẹ cứu giúp linh hồn
___ trƣớc tòa Chúa phán xét.

II. Phép lần hạt theo Thánh Kinh
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Suy niệm chuỗi Năm sự Mừng
1. (Xƣớng 1) Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Kitô sống lại (Mc
16,1-7)
“Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ
ông Gia-cô-bê,và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ƣớp xác Đức
Giê-su. Sáng tinh sƣơng ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé
mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi
cửa mộ giùm ta đây?” Nhƣng vừa ngƣớc mắt lên, các bà đã thấy
tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ,
các bà thấy một ngƣời thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng;
các bà hoảng sợ. Nhƣng ngƣời thanh niên liền nói: “Đừng hoảng
sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì!
Ngƣời đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Ngƣời đây
này! Xin các bà về nói với môn đệ Ngƣời và ông Phê-rô rằng
Ngƣời sẽ đến Ga-li-lê trƣớc các ông. Ở đó, các ông sẽ đƣợc thấy
Ngƣời nhƣ Ngƣời đã nói với các ông”.
- Một Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Một Kinh Sáng Danh.
Lời nguyện: (Xƣớng 1) Lạy Chúa Cha toàn năng, nhờ sự phục sinh
của Chúa Kitô con Chúa, Chúa đã thắng quyền lực sự chết. Xin
Chúa dẫn đƣờng và mở cửa đƣa linh hồn ___ về cõi trƣờng sinh,
nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
2. (Xƣớng 2) Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Kitô lên trời (Lc 24,
46-53)
Bấy giờ Ngƣời mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có
lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày
thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Ngƣời mà rao
giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối
để đƣợc ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều
này. “Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã
hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận đƣợc
quyền năng từ trời cao ban xuống”. Sau đó, Ngƣời dẫn các ông tới
gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi
chúc lành, thì Ngƣời rời khỏi các ông và đƣợc đem lên trời. Bấy
giờ các ông bái lạy Ngƣời, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,
và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”.
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Một Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Một Kinh Sáng Danh.
Lời nguyện (Xƣớng 2): Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã làm
cho chúng con đƣợc vui mừng trong việc Đức Giêsu Kitô Con
Chúa lên trời, xin Chúa cho linh hồn ___ đƣợc trở nên ngƣời mới,
vì sự Chúa lên trời là chính sự vui mừng và hy vọng của Maria.
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.
3. (Xƣớng 3) Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần
hiện xuống (Cv 2, 1-7)
“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi ngƣời đang tề tựu ở một nơi,
bỗng từ trời phát ra một tiếng động, nhƣ tiếng gió mạnh ùa vào
đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những
hình lƣỡi giống nhƣ lƣỡi lửa tản ra đậu xuống từng ngƣời một. Và
ai nấy đều đƣợc tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ
tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại
Giê-ru-sa-lem, có những ngƣời Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên
hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều ngƣời kéo đến. Họ kinh ngạc vì
ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt,
thán phục và nói: “Những ngƣời đang nói đó không phải là ngƣời
Ga-li-lê cả ƣ? “
Một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh..
Lời nguyện (Xướng 3): Lạy Chúa là nguồn sự sống, mọi sự lành
đều do Chúa ban, xin Thánh Thần Chúa dẫn đƣa linh hồn ___ và
đón nhận ____ để ___ đƣợc đời đời ca tụng Chúa. Nhờ Đức Giêsu
Kitô Chúa chúng con. Amen.
4. (Xướng 4) Mầu nhiệm thứ bốn: Chúa đưa hồn xác Mẹ về trời
(Lc 1, 46-55)
“Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần
trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ
tỳ hèn mọn, Ngƣời đoái thƣơng nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ
khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều
cao cả, danh Ngƣời thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thƣơng xót những ai kính sợ Ngƣời. Chúa giơ tay biểu
dƣơng sức mạnh, dẹp tan phƣờng lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ
những ai quyền thế, Ngƣời nâng cao mọi kẻ khiêm nhƣờng. Kẻ đói
nghèo, Chúa ban của đầy dƣ, ngƣời giàu có, lại đuổi về tay trắng.
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Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Ngƣời, nhƣ đã hứa cùng cha ông
chúng ta, vì Ngƣời nhớ lại lòng thƣơng xót dành cho tổ phụ Áp-raham và cho con cháu đến muôn đời”.
Một Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Một Kinh Sáng Danh.
Lời nguyện (Xƣớng 4): Lạy Chúa toàn năng hằng sống, Chúa đã
đƣa Đức Maria vô nhiễm, Mẹ con Chúa lên trời cả hồn xác, xin
Chua cho linh hồn ___ đƣợc về trời và đƣợc tham dự vinh quang
của Đức Maria Mẹ Chúa. Nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.
5. (Xƣớng 5) Mầu nhiệm thứ năm: Đức Mẹ đƣợc tôn phong
Nữ Vƣơng (Jdt 13, 18-20)
“Này trang nữ kiệt, bà đƣợc Thiên Chúa Tối Cao ban phúc hơn tất
cả các phụ nữ trên cõi đất này.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất;
Ngƣời đã hƣớng dẫn bà chặt đầu tƣớng giặc! Vì cho đến muôn đời
muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ
không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Ngƣời. Nguyện xin
Thiên Chúa thực hiện cho bà những điều ấy để muôn đời bà đƣợc
tán dƣơng. Xin Ngƣời viếng thăm và ban cho bà muôn phúc lộc, vì
bà đã không tiếc mạng sống mình khi nòi giống chúng ta lâm cảnh
nhục nhã; bà đã cứu chúng ta thoát hoạ diệt vong vì bà đã sống
ngay thẳng trƣớc nhan Thiên Chúa.”
- Một Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Một Kinh Sáng Danh.
Lời nguyện (Xƣớng 5) Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho
chúng con Mẹ của Chúa để làmNữ Vƣơng và là Mẹ của chúng con,
xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện hôm nay cho linh hồn
___ đƣợc về hƣởng vinh quang của con cái Chúa trên trời, nhờ
Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen
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ĐOẠN IV
GIỜ THÁNH
Điều 1025. Giờ Thánh Dẫn Nhập
1) Nguồn gốc:
Thánh nữ Maria Margarita Alacoque thuật lại, lần Chúa hiện ra,
năm 1673: "Thiên Chúa của tôi truyền tôi phải dậy mỗi đêm thứ
năm và trong một giờ, đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, sấp
mặt xuống đất 5 lần để kính thờ Ngài nhƣ Ngài đã dạy tôi, và nhƣ
thế vinh danh Ngài lúc Ngài hấp hối, đau khổ trong đêm chịu nạn.”
Sau đó, trong lúc hiện ra lần thứ ba, Chúa nói thêm:
- "Mỗi đêm thứ Năm rạng ngày thứ Sáu, Ta sẽ cho ngƣơi chia sẻ
nỗi buồn đến chết đƣợc mà Ta đã chịu trong vƣờn Gietsêmani. Nỗi
buồn này còn đau khổ hơn cái chết."
- "Ta mời con thức từ 11giờ dêm đến 12 giờ đêm, sấp mặt xuống
đất, để cùng Ta trong lời cầu nguyện khiêm cung, dâng lên Chúa
Cha trên trời, để làm Ngƣời nguôi giận, và cũng phần nào làm
nguôi đƣợc cơn đau khổ, cô đơn khi các tông đồ đều bỏ rơi Ta”
Giờ cầu nguyện đặc biệt này, đƣợc loan truyền khắp nơi và đƣợc
gọi là Giờ Thánh.
2) Bản chất của Giờ Thánh:
Nhớ và vinh danh Chúa hấp hối đã vì yêu ta, Chúa đã đau khổ đến
cực điểm. Không còn cách nào hơn là phải đáp lại tình yêu hải hà
đó, bằng chính tình yêu của mình.
Nhớ và tôn vinh sự đau khổ của Chúa, không những vì cực hình
Chúa biết sẽ chịu, mà còn ở trong tâm hồn Chúa, vì Ngài biết rõ đa
số không đáp lại tình yêu hải hà này, kể cả chính ta. Cái khổ này
đau hơn những khổ nhục thể xác. Trên thánh giá, Chúa chịu cực
hình trong thân thể. Trong vƣờn dầu Ngài đau khổ trong tâm hồn,
vì phải gánh hết tội trần gian, và cơn giận Chúa sẽ tuôn xuống
Ngƣời, thấy rõ rệt những đau đớn và cái chết sắp chờ Ngài, sự vô
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ơn của nhân loại nhƣ sự vô ích của ơn Cứu chuộc, chƣa kể cảnh cô
đơn không một môn đệ nào thức cùng.
Cho những tâm hồn biết đáp lại tình yêu, Chúa mời gọi đền tội cho
những ngƣời, không biết đáp lại tình yêu, những ngƣời tội lỗi, hầu
làm Chúa Cha nguôi giận, xin Ngài thứ tha tội lỗi cho họ và cho họ
đƣợc trở lại, từ bỏ tội lỗi và yêu thƣơng Chúa, trở về nhà Cha.
Đáp lại tình yêu này an ủi Trái Tim Chúa, và phần nào làm dịu sự
đau khổ Chúa.
3) Giờ Thánh là gì?
Là 1 (một) giờ giáo dân dùng khẩu nguyện, tâm nguyện, hay suy
niệm, để nhớ lại và thông phần sự hấp hối Chúa trong vƣờn Dầu,
hay bất cứ một giai đoạn nào trong cuộc chịu nạn, để:
a) An ủi Thánh Tâm Chúa với sự yêu mến, thông cảm, và biết ơn
của chính mình.
b) Cầu nguyện thế, đền tội thế nhân loại bằng cách dâng những sự
đau khổ Trái Tim Chúa, hiệp thông với hy lễ trên bàn thờ, làm
Chúa Cha nguôi giận.
c) Xin Chúa tha tội cho ngƣời tội lỗi, và cho họ tràn đầy ơn trở lại
với tình yêu Chúa.
4) Cách thực hiện Giờ Thánh:
Lắng đọng tâm hồn trƣớc sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu.
Kinh Chúa Thánh Thần hay Ca tụng Chúa trong phép Thánh Thể.
Giục lòng tin, cậy, mến, thờ lạy, cảm tạ và xin ơn tha thứ.
Với Chúa trong vƣờn Giếtsêmani:
Suy niệm 1: (Một đoạn kinh Thánh nhƣ Luca 22,39-45), một bài
suy gẫm về tình yêu Thiên Chúa.
Cầu nguyện (nói chuyện với Chúa) và yên lặng để suy gẫm lời
Chúa.
- Đáp lại tình yêu hải hà Chúa bằng chính tình yêu mình.
- Ngoài Giờ Thánh này, chính chúng ta làm gì để an ủi Chúa hấp
hối?
Suy niệm 2: (Một đoạn Kinh Thánh nhƣ Luca 22,46-48), một bài
suy gẫm về sự đáp trả của con ngƣời. (Có thể bỏ nếu rút ngắn)
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- Cầu nguyện trong yên lặng để Lời Chúa đánh động tâm hồn
chúng ta.
- Đền tạ, chính mình làm gì để yêu thế, đền tội thế, để làm cho
Chúa Cha nguôi giận cho ngƣời tội lỗi.
Kinh:
- Kinh Cầu Trái Tim Rất thánh Chúa Giêsu, hay
- Kinh Đền Tạ Thánh Tâm, hay
- Kinh Kính Các Vết Thƣơng Chúa, hay
- Lần chuỗi 50 (hay ít hơn) 5 Sự thƣơng.
Xin đọc chậm, trƣớc kinh Lạy Cha có thể ngắm bằng một đoạn
kinh thánh nói về Chúa chịu nạn, và nêu một ý nguyện.
Kết thúc: Trƣớc tình yêu hải hà Thiên Chúa và sự vô ơn loài
ngƣời, ngƣời LMTT bày tỏ thái độ tình yêu của mình.
Tạ ơn và Quyết tâm.
6) Gìờ Thánh và Giáo hội:
Ngày 3/2/33, ĐGH Piô XI muốn Giờ Thánh đƣợc làm mọi nơi trên
thế giới để ghi ơn năm hồng phúc 1933. Trong Thông Điệp
“Miserentissimus Redemptor”, sau khi nhắc lại lời Chúa trách nhân
loại vô ơn và mong đƣợc những ngƣời bạn của Chúa đền bù tội lỗi
và sự vô ơn này bằng cách tham dự thánh lễ & rƣớc lễ đền tạ, và
nguyện cầu trong vòng 1 tiếng -giờ đƣợc goi là giờ thánh- . Hội
thánh không những chấp thuận mà còn khuyến khích 2 việc đạo
đức này và ban nhiều ân xá cho giáo dân thực thi những việc ấy.
7) Ơn Toàn Xá (Đại xá)
Hội viên Hội Tông Đồ Cầu Nguyện (cá nhân ngƣời LMTT nếu ghi
tên trong đoàn là một hội viên đƣơng nhiên của Hội TĐCN) và làm
giờ thánh từ 2 giờ chiều thứ năm đến rạng sáng thứ sáu, xƣng tội,
rƣớc lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH, đƣợc hƣởng một ơn toàn xá10.
Tín hữu làm Giờ Thánh chung và công cộng, bất cứ lúc nào, trong
nhà thờ, nơi công cộng hay bán công cộng, xƣng tội, rƣớc lễ và cầu
nguyện theo ý ĐGH11, cũng đƣợc hƣởng một ơn Toàn xá.
10
11

Xin xem Preces et pia n 139
Xin xem Preces et pia opera n 139
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Điều 1026. Giờ Thánh
(Giờ Thánh này gồm 5 phần; có thể chọn từng phần để làm
Giờ Thánh ngắn hơn)

“Thế ra anh em không thể canh thức nổi
với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40)
Con có thể làm Ta vui sƣớng bằng cách
thay thế họ đền bù những vô ơn của họ
đƣợc không?(…bằng cách) chia sẻ cuộc
hấp hối của Ta trong vƣờn Dầu, để
Chúa Cha nguôi giận và xin Ngài thứ
tha cho tội nhân, mỗi tối thứ năm, từ 11
giờ đến 12 giờ đêm...(Lời Chúa hiện ra
cùng thánh Margarita khi hiện ra lần 2
ngày 2/7/1674)

Phần 1: DỌN TÂM HỒN
Hƣớng Dẫn 1: (Xin quỳ) Chúng con thờ lạy, tin, yêu Chúa đang
hiện diện ở giữa chúng con (và trong nhà tạm này), Chúa đã hấp
hối trong Vƣờn Dầu, chịu chết đau đớn để cứu rỗi từng ngƣời
chúng con. Xin Chúa gởi Chúa Thánh Thần đến hƣớng dẫn, đổi
mới và soi sáng chúng con trong Giờ Thánh này.
Tất Cả: Lạy Chúa,/ xin rửa chúng con sạch mọi vết nhơ/ quét sạch
mọi uế thần nơi chúng con./ Xin ban cho chúng con một quả tim
mới,/ đặt thần khí mới vào lòng chúng con,/ lấy khỏi mình chúng
con quả tim chai đá,/ ban cho chúng con một quả tim biết yêu
thƣơng./ Xin giúp chúng con bƣớc đi vững vàng theo thánh chỉ
Chúa,/ và tuân giữ và thi hành những quyết định của Chúa.
(Ezechiel 36,26-27.
(Im lặng đôi chút để thân thƣa với Chúa những lời vừa nguyện xin)
Hát “Kinh Chúa Thánh Thần, trang sau”
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HD2: Lạy Chúa,/ chúng con thực hiện Giờ Thánh này để tôn vinh,
tƣởng nhớ, thông phần sự hấp hối của Chúa Giêsu trong vƣờn dầu,/
đã vì yêu, chiu đau khổ tột đỉnh trong thể xác và tâm hồn.
TC: Chúng con dâng Chúa giờ Thánh này,/ để đền bù thái độ thờ
ơ, lãnh đạm, khinh dể những tội phạm của chúng con/ của gia đình
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con cái chúng con,/ của những anh chị em trong hội đoàn, Giáo xứ
chúng con,/ của những ngƣời tội lỗi trên khắp thế giới.
HD3: Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh Hồn
và Thiên Tính của con yêu dấu Cha/ là Chúa Giêsu Kitô Chúa
chúng con,/ để đền tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
TC: Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu,/ xin thƣơng xót
chúng con và toàn thế giới.
(Hát: Kinh Thờ Lạy Chúa, trang sau )

Phần 2 suy niệm
Chúa hấp hối trong vƣờn Giệt-sê-ma-ni
(Mt. 26:36-46; Mc.14:32-42; Lc.22:39-46)
HD4: (Xin đứng) 2000 năm trƣớc, thánh Luca tƣờng thuật (Lc
22,39-45). Ngƣời đi ra núi Ô-liu nhƣ đã quen. Các môn đệ cũng
theo Ngƣời. Đến nơi, Ngƣời bảo các ông:“Anh em hãy cầu nguyện
kẻo sa chƣớc cám dỗ”. Rồi Ngƣời đi cách các ông một quãng,
chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy
Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy,
xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Bấy giờ có thiên sứ
tự trời hiện đến tăng sức cho Ngƣời. Ngƣời lâm cơn xao xuyến bồi
hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Ngƣời nhƣ những giọt
máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngƣời đứng lên, đến chỗ các
môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền. Ngƣời liền nói với
các ông: “Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chƣớc
cám dỗ”.
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HD4: Lạy Chúa, tƣờng thuật trên quá vắn tắt nên chúng con không
cảm đƣợc cơn hấp hối của Chúa. Trong phút im lặng sau đây, anh
em chúng con sẽ cầm trí, đƣa óc tƣởng tƣợng mình về khu vƣờn
Cây Dầu, và thân thƣa cùng Chúa:
TC: Lạy Chúa,/ xin Chúa chia sẻ cho chúng con biết/ vì sao: Chúa
xin Chúa Cha tha cho Chúa khỏi uống chén đắng này,/ nguyên căn
nào làm Chúa lâm cơn xao xuyến bồi hồi,/ viễn tƣợng nào làm
Chúa chảy mồ hôi nhƣ máu.
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( 1 phút im lặng suy niệm)
HD5: Tâm hồn Cha đã thấy trƣớc/ tất cả những cực hình man rợ,/
những đòn roi da thuộc đầu bịt chì xé nát tấm lƣng Cha,/ những
mũi gai đâm vào đầu Cha nhứt nhối vô cùng,/ cây thập giá nặng nề
mà Cha phải vác dù kiệt sức,/ những cây đinh lớn xuyên thủng tứ
chi làm Cha quằn quại vì đau đớn,/ Trên thập giá Cha chảy máu
nhiều đến khát nƣớc không chịu nổi;/ Cha ngộp hơi buông tay ra
thì không thở đƣợc, / mà chống tay hay chân lên thì lỗ đinh ở cổ
tay và chân đau nhức./ Con biết không những cực hình mà Cha sẽ
phải chịu trong thân thể Cha, một thân thể nhƣ con, rất sợ đau, khổ
và chết, Cha chấp nhận để đền tội thế cho chúng con.
A: Lạy Chúa,/ chúng con họp nhau đây/ để chia sẻ nỗi đau đớn
Chúa chịu/ để đáp lại tình yêu cứu chuộc củaChúa,/ xin Chúa giúp
chúng con tránh xa mọi điều phạm đến Chúa.
B: Xin Chúa cho chúng con có can đảm sống theo điều răn Chúa/
biết thƣơng yêu con cái nhƣng không dung túng những hành động/
chống lại giáo huấn Hội Thánh Chúa.
A: Khi nhận phép rửa,/ chúng con đã thành tƣ tế của Chúa,/ nên
chúng con xin hiệp dâng/ sự đau khổ Chúa trong vƣờn Dầu,/ xin
đền tội chúng con/ đền tội thế cho con cái,/ cho anh chị em chúng
con trong gia đình và trong cộng đoàn giáo xứ,/ cho những ngƣời
tội lỗi trên toàn thế giớ.
Hát:

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Văn Chi)
1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, Con đường nào
Ngài ra pháp trường, Mão gai nào hằn sâu trên trán
Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai Đau thương nào
phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài giành cho con
Đk: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, Xin cho con cùng
vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin
cho con đóng đinh với Ngài, Xin cho con được chết với Ngài,
Để được sống với Ngài vinh quang
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2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, Đinh nhọn nào còn
loang máu đào; Xỉ nhục nào còn vương trên mắt; Lạy Chúa
những bước nào gục ngã đau thương, Bao roi đòn hằn khoét
thê lương Đường tình đó Ngài giành cho con
3. Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, Con đường Thập Tự
loang máu đào, Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu, Lạy Chúa
Thánh Giá nào Ngài đóng đinh xưa, Chén đắng nào Ngài uống
say sưa, Đường tình đó Ngài giành cho con
B: Xin cho tất cả chúng con biết ăn năn thống hối và từ bỏ tội lỗi./
Xin cho chúng con nhận thức đƣợc vai trò cứu chuộc của sự đau
khỗ/ khi chúng con lồng kết hiệp với cuộc tử nạn của Chúa.
HD6: Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh Hồn
và Thiên Tính của con yêu dấu Cha/ là Chúa Giêsu Kitô Chúa
chúng con,/ để đền tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
TC: Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu,/ xin thƣơng xót
chúng con và toàn thế giới
(1 phút suy niệm vì yêu, Chúa đã phải chịu cực hình)
HD6: Ngoài cực hình thể xác ra, Cha còn phải gánh hết tội lỗi trần
gian, từ lúc đƣợc tạo dựng cho đến tận thế. Cha gánh lấy tội lỗi
loài ngƣời để làm nguôi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha. Con nghĩ
đi tất cả những tội mà chúng con gọi là tày trời, Cha gánh nhận, tất
cả tội những gì mà Cha ghê sợ nhất, những gì trái với cái thánh
thiện của Thiên Chúa nhất Cha ganh lấy. Chỉ có Thiên Chúa mới
hiểu cái đau khổ của Cha, cái ghê tởm của tội nhân loại và Ngài
đặt hết trên vai Cha.
(1 phút suy niệm)
HD7: Lạy Chúa,
A: Xin cho chúng con cảm nghiệm đƣợc/ tình yêu bao la của
Chúa,/ tình yêu cứu chuộc, / đã vì yêu chúng con phải chịu tất cả
những đau khổ, / và chết đi để cho chúng con đƣợc trở lại làm con
Thiên Chúa.
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B:. Xin cho chúng con cảm nghiệm đƣợc sự cao cả và toàn thiện
của Chúa,/ cảm nghiệm đƣợc phạm tội là chọn tạo vật thấp hèn/
chọn những gì Chúa không ƣa thích hay cấm đoán/ thay vì chọn
Chúa/ là một cử chỉ phủ nhận tình yêu Chúa. Xin cho chúng con từ
nay/ chỉ biết chọn Chúa và sống theo thánh chỉ của Chúa/ và giáo
huấn của Hội Thánh Chúa.
A: Xin Chúa đừng cho chúng con quên,/ mỗi tội chúng con phạm
là một roi đòn chúng con nhờ tay ngƣời lính La Mã đánh vào lƣng
Chúa,/ một mũi gai ấn vào đầu Chúa,/ những cây đinh hình đâm
thủng tay chân Chúa.
B: Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm đƣợc,/ Chúa thấy từng tội
lỗi chúng con phạm,/ và khi bị đánh đòn, đội mũ gai, bị lăng nhục,/
và chết đau đớn trên thập giá,/ là khi ấy Chúa đang chuộc từng tội
lỗi chúng con phạm,/ những tội nặng làm mất sự sống Thiên Chúa
trong chúng con,/ và cả những tội nhẹ, cũng là phản lại tình yêu
Chúa.
(Im lặng 1 phút, hát: Nguyện yêu Chúa, trang sau)

Phần 3:
Thiên chúa tỏ tình thƣơng lần nữa.
HD8: 1674 năm sau khi Chúa chịu chết để cứu chuộc nhân loại,/
tình yêu Thiên Chúa vẫn xót xa đậm đà,/ nhƣng đa số trái tim con
ngƣời đã nguội lạnh,/ thờ ơ đối với tất cả những gì thuộc về tình
yêu Thiên Chúa,/ cũng nhƣ về sự sống thiêng liêng.
HD9: Chúa hiện ra và than thở vời thánh nữ Margarita Alacoque:
“Trái Tim Ta đã yêu nhân loại quá mức,/ Ta mong mỏi đƣợc loài
ngƣời yêu lại/ nhƣng chỉ nhận đƣợc thờ ơ,/ vô ơn,/ khinh dể./ Điều
này làm Ta đau đớn hơn tất cả những gì Ta đã chịu đau khổ khi
chịu nạn” / Còn con, con có muốn an ủi, làm cho Ta vui, bằng
cách đáp đền càng nhiều càng tốt cho những vô ơn của họ
không?” Ngài chỉ cho thánh Margarita phƣơng cách làm giờ
Thánh để đáp đền,/ để làm Chúa Cha nguôi giận,/ xin Ngài tha tội
cho nhân loại,/ để an ủi Trái Tim Ta làm Ta bớt cay đắng.
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(Im lặng suy niệm 1 phút.)
HD 10. Lạy Chúa,/ xin cho chúng con cảm nhận đƣợc tình yêu quá
mức Chúa đã yêu chúng con.
A: Xin cho chúng con cảm nhận đƣợc/ lời than thở với thánh
Margarita:/ “Nếu ngƣời ta chỉ đáp lại tình yêu ta,/ dù nhỏ nhặt
cách mấy,/ Ta sẽ coi tất cả những gì Ta đã chịu là rất ít,/ và nếu
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đƣợc Ta sẽ chịu đau khổ lại”/ cho thấy chúng con còn yêu Chúa
quá ít.
B: Lạy Chúa,/ chúng con muốn yêu Chúa,/ muốn đáp trả tình yêu
Chúa nhiều hơn,/ xin dạy cho chúng con thấu hiểu đƣợc giá trị
thánh lễ/ để chúng con trung thành tham dự và rƣớc lễ càng nhiều
càng tốt,/ nhƣng ít nhất trong thứ Sáu đầu tháng/ nhƣ lời Chúa yêu
cầu và lời tuyên hứa của chúng con.
A: Lạy Chúa,/ chúng con muốn đáp trả tình yêu Chúa,/ xin dạy cho
con trung thành làm giờ thánh mỗi tuần,/ để tƣởng nhớ công ơn
cứu chuộc của Chúa/ đã vì con,/ hấp hối trong vƣờn Dầu,/ chịu
đánh đòn đau đớn/ và chết thảm thiết trên cây thánh giá.
B: Lạy Chúa,/ chúng con cám ơn Chúa đã chết để cứu chúng con./
Chúng con cám ơn Chúa,/ thế cho gia đình con cái chúng con,/
chúng con cám ơn Chúa thế cho những ngƣời tội lỗi,/ chúng con
cám ơn Chúa thế cho những ngƣời vong ơn bạc nghĩa/ đối với tình
yêu hy sinh tuyệt mức này.
HD 11: Lạy Chúa Cha cực Thánh, chúng con xin dâng Cha giờ
Thánh này hiệp với sự hấp hối của Con Cha trong vƣờn Dầu, để
xin Cha nguôi giận, thƣơng xót chúng con, thứ tha tội lỗi thiên hạ.
A: Lạy Cha hằng hữu, chúng con xin dâng Cha Mình Thánh Máu
Thánh, Linh Hồn cà Thiên Tính của Con yêu dấu Cha là Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn
thế giới.
B: Vì cuộc tử nạn đau thƣơng của Chúa Giêsu, xin thƣơng xót
chúng con và toàn thế giới.
A: Lạy Thiên Chúa chí thánh, Đấng toàn năng, Đấng hằng hữu,
xin thƣơng xót chúng con và toàn thế giới.
HD 12: Sau cùng,/ xin Chúa dạy chúng con và cho chúng con cảm
nghiệm đƣợc,/ mỗi lần chúng con làm giờ thánh,/ mỗi lần chúng
con cử hành thánh lễ và rƣớc lễ,/ là mỗi lần chúng con an ủi Chúa
trong lúc hấp hối trong vƣờn Dầu.
A: Ôi vinh dự cho chúng con/ những ngƣời đang sống ở ngàn năm
thứ ba này,/ đƣợc đóng góp vào phần an ủi Chúa khi Chúa hấp hối
trong vƣờn Dầu.
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B: Xin cho chúng con ý thức đƣợc thiên chức tƣ tế chúng con đƣợc
ban từ khi nhận phép Rửa Tội/ biết đền tạ tội lỗi chúng con và toàn
thể nhân loại/, biết hợp dâng mọi việc làm, mọi kinh nguyện./ với
cái chết cứu chuộc Chúa trên Thập giá,/ và nhƣ thế luôn luôn an ủi
Chúa một cách thiết thực,/ khi Chúa hấp hối trong vƣờn
Giếtsêmani.
(Im lặng đôi chút để xin Chúa nhậm lời)

Phần 4: Giờ Thánh với Hội Thánh và Đức Mẹ
HD13: Với ý nguyện đó, xin anh em hãy dâng lên Chúa:
- Kinh Cầu Rất Thánh Tim Chúa Giêsu (trang 168) hay
- Kinh đền tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu (trang 163)
(hay) - Ngắm Sự Thƣơng Mân Côi 5, 3 hay 1 chục (hay)
- Bài ca “Ngƣời Tôi Trung” của Isaia.
Bài ca ngƣời Tôi Trung: (Is 52,14-15; 53 1-12)
A: “Cũng nhƣ bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra ngƣời,
không còn dáng vẻ ngƣời ta nữa,
B: cũng vậy nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng vì đƣợc thấy điều chƣa ai kể lại,
đƣợc hiểu điều chƣa nghe nói bao giờ.
A: Điều chúng ta đã nghe ai mà tin đƣợc?
Cánh tay uy quyền của Chúa đã đƣợc tỏ cho ai ?
B: Ngƣời tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trƣớc Nhan Thánh,
Nhƣ khúc rễ trên đất khô cằn.
Ngƣời chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
Đáng chúng ta ngắm nhìn,
Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ƣa thích.
A: Ngƣời bị ngƣời đời khinh khi ruồng rẫy,
Phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Ngƣời nhƣ kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
Bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.
B: Sự thật, chính ngƣời đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
Đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
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Còn chúng ta, chúng lại tƣởng ngƣời bị phạt,
Bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề.
A: Chính ngƣời đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
Bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
Ngƣời đã chịu sửa trị để chúng ta đƣợc bình an,
Đã phải mang thƣơng tích cho chúng ta đƣợc chữa lành.
B: Tất cả chúng ta lạc lõng nhƣ chiên cừu,
Lang thang mỗi ngƣời một ngả.
Nhƣng Đức Chúa đã đổ trên đầu ngƣời
Tội lỗi của tất cả chúng ta.
A: Bị ngƣợc đãi, ngƣời cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
Nhƣ chiên bị đem đi làm thịt, nhƣ cừu câm nín khi bị xén lông,
Ngƣời chẳng hề mở miệng.
B: Ngƣời đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của ngƣời, ai nào nghĩ tới ?
Ngƣời đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
Vì tội lỗi của dân ngƣời bị đánh phạt.
A: Ngƣời đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn
Bị mai táng với ngƣời giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
Và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.
B: Đức Chúa đã muốn ngƣời phải bị nghiền nát vì đau khổ,
Nếu ngƣời hiến thân làm lễ vật đền tội,
Ngƣời sẽ đƣợc thấy kẻ nối dõi, sẽ đƣợc trƣờng tồn,
Và nhờ ngƣời, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.
A: Nhờ nỗi thống khổ của mình,
Ngƣời sẽ nhìn thấy ánh sáng và đƣợc mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, ngƣời công chính, tôi trung của Ta,
Sẽ làm cho muôn ngƣời nên công chính
Và sẽ gánh tội lỗi của họ.
B: Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn ngƣời làm gia sản,
Và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
Nó sẽ đƣợc chia chiến lợi phẩm,
Bời vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân;
Nhƣng thực ra nó đã mang lấy tội muôn ngƣời
Và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.
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Phần 5: Sai đi
HD 14: Lạy Chúa,/ Chúa đã nói với thánh Margarita:/ “Trái Tim
Ta đã quá yêu thƣơng loài ngƣời,/ nên không thể giữ trong lòng
ngọn lửa yêu thƣơng đang đốt cháy trong lòng Ta./ Ta phải dùng
con,/ để tỏ ra cho nhân loại,/ để họ đƣợc ơn rất quý là thánh hóa và
cứu rỗi,/ khỏi bị chìm sâu trong tội lỗi làm mất linh hồn.
A: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu,/ 300 năm sau lời Chúa muốn tỏ cho
mọi ngƣời biết lòng thƣơng yêu vô bờ bến của Chúa,/ vẫn chƣa
thúc đẩy đƣợc anh em LMTT chúng con/ đem Trái Tim Chúa phổ
biến cho gia đình chúng con,/ cho cộng đoàn chúng con,/ đừng nói
gì đến nhân loại.
B: Xin cho mỗi ngƣời trong anh em chúng con,/ đón nhận lời mời
gọi này/ nhƣ một lời mời gọi cá nhân,/ con đã làm gì để phổ biến
long Tôn Sùng Trái Tim Chúa?
(im lặng để tự vấn)
HD15: Lạy Chúa,
A: Xin cho chúng con biết phổ biến Trái Tim yêu thƣơng Chúa,/
qua việc chu toàn nhiệm vụ một đoàn viên LMTT:/ trung thành với
việc dâng ngày cho Chúa,/ với lời tuyên hứa,/ với việc họp đoàn,/
thực thi mọi việc để “Nƣớc Chúa trị đến”.
B: Xin cho chúng con biết trung thành làm giờ thánh,/ cử hành
thánh lễ và rƣớc lễ mỗi khi chúng con có dịp,/ mừng lễ Thánh Tâm
Chúa Giêsu và Chúa Kitô Vua một cách long trọng.
A: Xin cho chúng con mạnh dạn/ mời gọi anh chị em trong công
đoàn chúng con/ Tôn Thờ Trái Tim Chúa.
B: Để cho mọi ngƣời đƣợc thánh hóa và tràn đầy ơn cứu rỗi.
(im lặng thầm xin Thánh Tâm Chúa cho mình lĩnh hội và thi hành
mệnh lệnh này)
(Hát: Xin hay Sai đi)
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Điều 1027-1029 Mẫu các Giờ Thánh khác
Mẫu Giờ Thánh ngắn
Mẫu Giờ Thánh của Lm. Nguyễn Hồng
Mẫu Giờ Thánh thƣờng dùng ở VN
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Điều 1027. Giờ Thánh ngắn Mẫu 2
Phần 1: LỜI NGUYỆN ĐẦU
HD1: Lạy Chúa, họp nhau đây để làm Giờ Thánh chúng con muốn
tôn vinh, tƣởng nhớ, thông phần sự hấp hối của Chúa Giêsu trong
vƣờn dầu, đã vì yêu, chiu đau khổ tột đỉnh trong tâm hồn, vì đa số
loàøi ngƣời -kể cả chúng ta thờ ơ, lãnh đạm, trƣớc tình yêu vô bờ
bến này, mà còn phạm tội, làm trái ngƣợc những điều Chúa dạy.
TC: Trong Giờ Thánh này, chúng con sẽ nói với Chúa, qua im lặng
(tâm niệm), qua sự ngẫm nghĩ (suỳ niệm) qua lời kinh (khẩu niệm),
qua tiếng hát về tình yêu tác tạo Chúa, tình yêu cứu chuộc trên
thập giá và trên hy lễ hằng ngày, tình yêu thánh thể, về việc Chúa
đƣợc đáng yêu trở lại, sự thờ ơ, tội lỗi của chúng con và của ngƣời
khác, về sự đau khổ khi không nhận đƣợc lại tình yêu, về việc
chúng con không biết hoán cải đời sống, về việc chúng con vẫn
tiếp tục không giữ Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, về đức
tin yếu kém của chúng con, về những quyết tâm nho nhỏ chúng con
ráng thực hiện sau giờ thánh này, để tỏ tình yêu, thống hối, thông
phần với Chúa
( 1phút im lặng).
Hát “Giọt lệ thống hối, trang sau”

Phần 2 suy niệm

Chúa hấp hối trong vƣờn dầu Giệt-sê-ma-ni
(Mát. 26:36-46; Mác.14:32-42; Lu.22:40-46)
HD1: (Chậm rãi và tâm tình)
Đô thành Giê-ru-sa-lem rất chật chội. Những nhà giàu, thích có tƣ
viên thƣờng mua đất ở ngoại ô, mà trồng o-liu hoặc nho. Giu-se Ari-ma-thê có một thửa vƣờn tại phía tây đô thành Về phía đông,
gần suối Kết-ron, chỗ gần chợ, gần Đền thờ lại có nƣớc mát, một
môn đồ khác cũng có một thửa vƣờn trồng o-liu. Vƣờn tên là Giệtsê-mani, đƣợc Chúa Giê-su ƣa tới để kỳ đảo, có khi nghỉ đêm.
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Chúa hấp hối
HD1: 2000 trƣớc thánh Luca tƣờng thuật (Lc 22,39-45). Ngƣời đi
ra núi Ô-liu nhƣ đã quen. Các môn đệ cũng theo Ngƣời.Đến nơi,
Ngƣời bảo các ông: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chƣớc cám
dỗ”.Rồi Ngƣời đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một
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hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin
tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý
con, mà xin theo ý Cha”.Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng
sức cho Ngƣời.Ngƣời lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn
thiết cầu xin. Và mồ hôi Ngƣời nhƣ những giọt máu rơi xuống đất.
Cầu nguyện xong, Ngƣời đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các
ông đang ngủ vì buồn phiền.
HD2: Lạy Chúa, tƣờng thuật trên quá vắn tắt nên chúng con không
cảm đƣợc cơn hấp hối của Chúa. Trong phút im lặng sau đây, anh
em chúng con sẽ cầm trí, đƣa óc tƣởng tƣợng mình vềø khu vƣờn
Cây Dầu, và thỏ thẻ cùng Chúa: Lạy Chúa, xin Chúa chia sẻ cho
chúng con vì sao: Chúa xin Chúa Cha tha cho Chúa khỏi uống
chén đắng này, nguyên căn nào làm Chúa lâm cơn xao xuyến bồi
hồi, viễn tƣợng nào làm Chúa chảy mồà hôi nhƣ máu?
(HD!: 1 phút im lặng)
HD3: Tâm hồn Cha đã thấy trƣớc tất cả những cực hình man rợ,
mà Cha sẽ phải chịu trong thân thể Cha, một thân thể nhƣ con”rất
sợ cái đau, cái khổ và cái chết.
Ngay từ đầu, thái thú Philatô thừa biết Chúa Giê-su vô tội, cho nên
nhiều lần ông tìm cách phóng thích ngài, cuối cùng ông đã chiều
lòng ngƣời Do-thái mà ghép Chúa Giê-su vào tử hình thập giá.
Ngƣời lãnh án này, trƣớc hết bị quân sĩ gia roi đánh cho một trận
thảm khốc. Roi La-mã thuộc loại nhuyễn tiên làm bằng từng chùm
dây da thuộc, mỗi đầu dây đều bịt xƣơng hoặc chì. Binh sĩ trói
phạm nhân vào cột, rồi đem hết công lực ra mà hành hạ. Nhiều
ngƣời phát điên khùng, có ngƣời ngất xỉu, có ngƣời chết rũ.
Đó mới là màn đầu của Thập giá hình! Sau đó phạm nhân phải vác
một khúc cây lớn ra ngoại ô góc tây bắc đô thành, tới pháp trƣờng.
Tại đó ngƣời ta đã dựng lố nhố những cột để treo phạm nhân, tạo
nên một cảnh tƣợng đầy đe dọa, để răn những kể coi thƣờng pháp
luật La-mã.
Dọc đƣờng Chúa Giê-su ra pháp trƣờng, toán binh sĩ sung công
một ngƣời quán ở Xi-ren, một thị trấn ở Đông Bắc xứ Li-bi. Ông
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này, chắc là một ngƣời Do-thái ngoại kiều năm ấy về Giê-ru-salem hành hƣơng, tình cờ đụng độ với đoàn binh sĩ.
Tới pháp trƣờng, có ngƣời từ tâm dâng cho ngài rƣợu pha ma tuý,
uống vào giúp giảm phần đau đớn, nhƣng ngài chỉ nếm qua.
Không có sử liệu nào tả rõ hình phạt thập tự, nhƣng ngƣời ta cũng
hình dung ra đƣợc. Quân sĩ dùng đinh sắt lớn, đóng hai cổ tay
phạm nhân vào khúc gỗ mà chính phạm nhân đã vác tới pháp
trƣờng, kế sau chúng xốc cả ngƣời cả cây lên cái cột đã chôn sẵn,
mà đóng hai chân vào cột, rồi để mặc cho phạm nhân hấp hối, có
khi mấy ngày trời mới chết. Trên thập giá phạm nhân chảy máu
nhiều, nên khát nƣớc; hơn nữa họ dễ ngộp hơi: buông tay ra thì
không thở đƣợc, mà chống tay lên thì lỗ đinh ở cổ tay đau nhức.
HD1: Những cực hình trong thể xác này, Cha chấp nhận để đền tội
thế cho con.
(1 phút suy niệm vì yêu Chúa đã phải chịu cực hình. Hãy nói với
Chúa. chúng ta quý sự hy sinh, hy sinh đến chết)
Hát “Con đƣờng nào Chúa đã đi qua” của LM Văn Chi.
HD2: Ngoài cực hình thể xác ra, Ta còn phải gánh hết tất cả tội
lỗi trần gian, tội của con ngƣời từ lúc đƣợc tạo dựng cho đến tận
thế “và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha. Con nghĩ đi tất cả những
tội mà chúng con gọi là tày trời, ta gánh nhận, tất cả tội những gì
Ta sợ nhất, những gì trái với cái thánh thiện của Thiên Chúa nhất
Ta ganh lấy Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu cái đau khổ của Cha, cái
xấu xa của tội nhân loạ, và Ngài đặt hết trên vai Cha”
(1 phút suy niệm)
HD1: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm đƣợc tình yêu vô
song của Chúa, sự thánh thiện của Chúa, để chúng con có thể hình
dung đƣơc, tại sao tội là từ chối tình yêu, là tạo vật đối nghịch với
Thiên Chúa tạo dựng. Tội không làm Chúa mất mát gì, chỉ hậu quả
là tạo vật chúng con hết đƣợc làm con Chúa, phải chết, bệnh tật,
đau khổ, lìa xa Chúa đời đời, không chút hy vọng.
A: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm đƣợc tình yêu bao la
của Chúa.

241

B: Tình yêu tạo dựng, đã tạo sinh chúng con / để đƣợc san sẻ đời
sống Chúa. Tình yêu cứu chuộc, / đã vì yêu chúng con phải chịu tất
cả những đau khổ, / và cái chết, để cho chúng con đƣợc trở lại làm
con Thiên Chúa.
(1 phút nguyện thầm xin đƣợc cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa)
HD1: Nếu nhờ ơn cứu chuộc, Chúa chúng ta đã thánh hóa, sự đau
khổ, lồng vào những việc này một giá trị cứu chuộc
A: Chúng con cũng không quên, mỗi tội chúng con đã phạm hay sẽ
phạm là một đòn roi chúng con nhờ tay ngƣời lính La mã đánh vào
lƣng Chúa, một cây gai chúng con nhờ ngƣời lính khác ấn vào đâu
Chúa, những cây đinh chúng con nhờ lý hình đâm thủng tay chân
Chúa.
B: Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm đƣợc, đây không phải là
một kiểu nói tƣợng trƣng, nhƣng thật sự nhƣ vậy, vì trong toàn tri
(việc gì Chúa cũng biết), Chúa thấy từng tội lỗi chúng con phạm,
và khi bị thấm đòn, đội mũ gai, bị lăng nhục, và sau cùng chết đau
đớn trên thập giá, Chúa toàn ý thức (việc gì Chúa cũng ý thức
đƣợc) Chúa đang chuộc từng tội lỗi chúng con đích danh phạm,
chống thánh ý Chúa, những tội nặng làm mất sự sống Thiên Chúa
trong chúng con, những tội nhẹ, nhƣng cũng là phản lại tình yêu
Chúa”

Phần 3: Thiên chúa tỏ tình lần nữa
HD1: 1640 năm sau khi Chúa chịu chết để cƣú chuộc nhân loại,
tình yêu Thiên Chúa vẫn xót xa đậm đà, nhƣng tim đa số ngƣời đã
nguội lạnh, thờ ơ đối với tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa, sự
sống thiêng liêng.
HD2: Chúa hiện ra ngày 27 tháng 12 năm 1673 và nói vời nữ
thánh Margarita Alacoque: “Trái Tim Thiên Chúa của Ta, đã quá
yêu thƣơng loài ngƣời và đặc biệt con, nên không thể giữ trong
lòng ngọn lửa yêu thƣơng đang đốt cháy trong lòng Ta. Ta phải
dùng con, để tỏ ra cho nhân loại, để họ đƣợc ơn rầt quý là thánh
hóa và cứu rỗi, khỏi bị chìm sâu trong tội lỗi làm mất linh hồn.
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A: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, 300 năm sau, lời Chúa muốn dùng
chúng con, những ngƣời LMTT, để tỏ cho mọi ngƣời biết lòng
thƣơng yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, vẫn chƣa thúc đẩy đƣợc
chúng con đem Trái Tim Chúa phổ biến cho gia đình chúng con,
cho cộng đoàn chúng con, đừng nói gì đến nhân loại.
(im lặng này thầm xin Thánh Tâm Chúa
cho mình lĩnh hội và thi hành mệnh lệnh này)
HD1: Vào thứ Sáu đầu tháng 6 năm 1974, Chúa hiện ra lần 2 với
nữ thánh Margarita, “sáng ngời trong vinh quang, 5 dấu thánh chói
nhƣ 5 mặt trời, lửa phát trên toàn thân thể Chúa, đặc biệt nơi Trái
Tim Ngài”, tỏ cho nữ thánh “những kỳ diệu không hiểu đƣợc của
tình yêu tinh tuyền, và tình yêu quá mức Ngài đã yêu nhân loại,
nhƣng Ngài chỉ nhận lại vô ơn. Điều này đau khổ hơn tất cả những
gì Ngài đã chịu đau khổ khi chịu nạn.”
HD2: “Nếu ngƣời ta chỉ đáp lại tình yêu ta, dù nhỏ nhặt cách mấy”
Chúa tỏ tiếp “Ta sẽ coi tất cả những gì Ta đã chịu là rất ít, và nếu
đƣợc Ta sẽ chịu đau khổ lại. Nhƣng họ chỉ đáp lại bằng lạnh lùng,
chối bỏ, thờ ơ. Còn con, ít nhất, con có muốn an ủi, làm cho Ta
vui, bằng cách đáp đền càng nhiều càng tốt cho những vô ơn của
họ.”
HD3: Ngài chỉ cho nữ thánh Margarita 2 điều để đáp đền:
·
Rƣớc lễ thƣờng xuyên nếu con đƣợc phép và Rƣớc lễ mỗi
thứ Sáu đầu tháng để đền đáp cho cân xứng.
·
Thức dậy giữa 11 giờ và nửa đêm thứ năm rạng thứ sáu
mỗi tuần, sấp mặt xuống đất, để làm Chúa Cha nguôi giận bằng
cách xin Ngài tha tội cho tội nhân, để làm Ta bớt cay đắng.
HD1: Trong im lặng chúng ta hãy lắng nghe một lần nữa Trái Tim
Chúa nói cùng chúng ta qua thánh nữ Margarita khi hiện ra lần thứ
2: vô ơn bạc nghĩa của con ngƣời - xin ý thức trong đó có chúng
ta- làm Chúa dau khổ hơn tất cả những cực hình thể xác.
HD1: “Chúa sáng ngời trong vinh quang, 5 dấu thánh chói nhƣ 5
mặt trời, lửa phát trên toàn thân thể Chúa, đặc biệt nơi Trái Tim
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Ngài. Ngài tỏ ra cho tôi, những kỳ diệu không hiểu đƣợc của tình
yêu tinh tuyền, và tình yêu quá mức Ngài đã yêu nhân loại, nhƣng
Ngài chỉ nhận lại vô ơn. Điều này đau khổ hơn tất cả những gì
Ngài đã chịu đau khổ khi chịu nạn.
(Im lặng suy niệm 1 phút.)
HD1: Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con cảm nghiệm đƣợc, Chúa
toàn tri, thấy hết đƣợc những vô ơn, mà chính chúng con, đã đối xử
với Chúa trong quá khứ, hiện tại và tƣơng lai, nhất là trong những
trƣờng hợp này”.
HD2: Chính chúng con, vì những vô ơn này đã làm cho tâm hồn
Chúa xao xuyến, mồ hôi Chúa nhỏ giọt nhƣ máu, vì nhƣ Chúa nói,
cái đau khổ tâm linh - quá yêu mà chỉ nhận lại vô ơn- đã hành hạ
Chúa, làm cho Chúa chết đƣợc trong Vƣờn Giếtsêmani”(im lặng)
HD3: Lạy Chúa, ít nhất trong giờ phút này, nhƣng chúng con xin
Chúa giúp cho con biết nhớ ơn Chúa.
A: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa,/ đã yêu thƣơng tác tạo
chúng con/, đã không bỏ chúng con/ sau khi tổ tiên chúng con
phạm tội ngỗ nghịch cùng Chúa/, đã nhập thể dạy dỗ chúng con
trong 3 năm trời/, đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá,/ và
sau cùng đem chúng con về với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
B: Chúng con cám tạ Chúa, chúng con nhớ ơn Chúa.
(Im lặng)
HD1: Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con cách nhớ ơn là biết đền tội
chúng con.
A: Xin Chúa dạy cho chúng con biết đền tội, / vì công bằng chúng
con phải đền tội để tái lập trật tự, mà tội phạm chúng con đã làm
đổ nát / vì Chúa là Đấng công minh khi thƣởng phạt, / vì Chúa
không thể chấp nhận của lễ nếu chúng con có tội.
B: Chúng con phải biết đền tội chấp nhận cái đau khổ vì yêu
thƣơng,/ để thông phần với cái đau khổ Chúa khi chịu nạn.
(Im lặng xin Chúa cho mình biết dùng cái đau khổ để đền tội)
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A: Lạy Chúa trƣớc mặt Chúa đây, / chúng con muốn an ủi Chúa,/
muốn làm cho Chúa vui./ Xin dạy cho chúng con biết cách đáp đền
càng nhiều càng tốt,/ thay thế cho nhân loại vô ơn,/ trong đó có cả
chúng con nữa.
B: Xin dạy cho chúng con,/ làm sao để thay mặt những ngƣời vô
ơn,/ trong đó có chúng con, gia đình con cái chúng con,/ bạn bè
giáo xứ chúng con,/ đáp đền càng nhiều càng tốt cho những vô ơn
này.
HD2: Và Ngài chỉ cho nữ thánh Margarita 2 cách để đáp đền:
·
Tham dự Thánh Lễ và Rƣớc lễ thƣờng xuyên và mỗi thứ
Sáu đầu tháng để đền đáp cho cân xứng.
·
Thức dậy giữa 11 giờ và nửa đêm thứ năm rạng thứ sáu
mỗi tuần, sấp mặt xuống đất, để làm Chúa Cha nguôi giận bằng
cách xin Ngài tha tội cho tội nhân, để làm Ta bớt cay đắng.
HD3: Cách thứ nhất chúng ta hay gọi là rƣớc lễ đền tạ. Ngày hôm
nay chúng ta gọi là hy lễ (thánh lễ) và rƣớc lễ (chia sẻ và tƣơng
thông),/ và diễm phúc thay chúng ta có thể tham dự thánh lễ và
rƣớc lễ mỗi ngày,/ để thờ lạy, ngợi khen, cảm ta Chúa đã cứu độ
(tha thou và đền tội)ï, xin Chúa thứ tha và xin ơn,/ cho mình và cho
ngƣời tội lỗi.
HD2: Đúng nhƣ Chúa mời gọi,/ ngƣời LMTT ngày hôm nay,/ có
thể đáp trả tình yêu Chúa một cách thiết thực nhất,/ trong thánh lễ
hằng ngày hằng tuần chúng ta tham dự,/
HD3: Hơn nữa trong mỗi hành động, việc làm, việc cầu nguyện,
ngƣời LMTT cũng có thể đền tạ, tức là cầu thay nguyện thế cho
mình, cho những kẻ vô ơn, cho ngƣời tội lỗi, hiệïp với thánh lễ
Chúa dang dâng trên khắp mặt địa cầu.
(im lặng)
HD2: Cách thức thứ 2 ta gọi là giờ thánh. chúng ta đang làm đây
theo ƣớc nguyện Chúa, để làm Chúa Cha nguôi giận bằng cách xin
Ngài tha tội cho tội nhân, để làm Ta bớt cay đắng.
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Điều 1028. Giờ thánh Mẫu 3 ,

GIỜ THÁNH SUY NIỆM 1. Bên Chúa Trong
Vƣờn Cây Dầu
LM. Ignatiô Nguyễn Hồng biên soạn

I.- DỌN TÂM HỒN
1. Ca tụng Chúa ngự trong Phép Thánh Thể.
(Nếu là giờ thánh duy nhất hoặc đầu hết, thì sau khi đặt Mình
Thanh hát một bài kinh Mình Thánh.)
Hƣớng dẫn: ể tôn thờ Chúa ngự trong phép Thánh thể, chúng ta
cùng nhau hát bài “Con qùy gối” của Tâm Bảo
PK1. Con qùy gối thờ lạy Chúa,
Cám tạ Chúa thƣơng chúng con vô biên
Con qùy gối thờ lạy Chúa,
Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.
ÐK: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa!
Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi!
Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa!
Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.
PK2. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm.
Chúa ẩn mình đi chỉ vì yêu thƣơng con!
Con thờ lạy Chúa trong phép mầu nhiệm!
Chúa ở gần con, thôi sầu thƣơng héo hon.
(Nếu là giờ thánh liên tiếp nhƣ các ngày chầu lƣợt hoặc thứ năm
tuần thánh, thì cũng nên mở đầu bằng một bài kính Mình Thánh
nhƣ trên hoặc một bài Chúa Thánh Thần)
Hƣớng dẫn: Để xin ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tham dự
giờ thánh này cho sốt sắng, chúng ta cùng nhau hát bài : “ Cầu xin
Chúa Thánh Thần” của Phƣơng Linh
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PK1. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
Ngƣời thƣơng thăm viếng hồn con.
Đem xuống cho con hồng ân chan chứa,
Trau dồi cho đáng ngôi thánh đƣờng.
ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba
Đoái nghe lời con thiết tha,
Tình thƣơng mến ấp ủ con ngày đêm,
Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng!
PK2. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
Nguồn thiêng ân ái, từ nhân,
Hun đốt tim con tình yêu lai láng,
Cho lòng thao thức bên Chúa luôn!

2) Giục lòng tin thờ, cám tạ và xin ơn tha thứ
Hƣớng dẫn: Để dọn tâm hồn, chúng ta hãy giục lòng tin thờ và xin
ơn tha thứ với Chúa ngự trong phép Thánh thể.
a) Tin thờ.
H.D (thong thả và sốt sắng) Lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong
hình bánh nhỏ mọn trên bà thờ giữa chúng con.. Lạy Chúa, chúng
con tin và xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.
T.C. Lạy Chúa, chúng con tin và xin Chúa ban thêm đức tin cho
chúng con.
H.Đ. Lạy Chúa, Chúa là Đấng quyền phép vô cùng trọn lành vô
cùng. Chúng con thờ lạy Chúa và chúc tụng Chúa.
T.C. Chúng con thờ lạy Chúa và chúc tụng Chúa
H.D. Chúa đã dựng nên trời đất muôn vật, Chúa là Vua tất cả mọi
loài” Chúng con thờ lạy Chúa và chúc tụng Chúa.
T.C. Chúng con thờ lạy Chúa và chúc tụng Chúa.
b) Cảm tạ
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H.D. Chúa đã dựng nên loài ngoài chúng con và cho chúng con
đƣợc trở nên con Chúa.. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu
Chúa.
T.C. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa
H.D. Nguyên tổ chúng con đã phạm tội, nhƣng Chúa đã thƣơng
cứu chuộc. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.
T.C. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.
H.D. Chƣa lấy làm đủ, Chúa còn lập phép Thánh thể, để ở lại với
chúng con mọi ngày cho đến tận thế” Lạy Chúa chúng con cảm tạ
tình yêu Chúa.
c) Xin ơn tha thứ.
H.D. Nhƣng lạy Chúa thế gian đã không công nhận Chúa là Đấng
cứu chuộc của họ: lại còn mạt sát khinh để Chúa” Lạy Chúa, xin
thƣơng tha thứ.
T.C. Lạy Chúa xin thƣơng tha thứ.
H.D. Và cả chúng con, những ngƣời con Chúa, nhiều lần chúng
con đã phản bội tình yêu Chúa, chúng con đã phạm tội làm mất
lòng Chúa” Lạy Chúa, xin thƣơng tha thứ.
T.C. Lạy Chúa xin thƣơng tha thứ.
H.D. Và cả chúng con, những ngƣời con Chúa, nhiều lần chúng
con đã phản bội tình yêu Chúa, chúng con đã phạm tội làm mất
lòng Chúa.. Lạy Chúa. xin thƣơng tha thứ.
T.C. Lạy Chúa, xin thƣơng tha thứ.
d)

Hiến dâng đền tạ

H.D. Giờ đây, bên Chúa, chúng con muốn đề tạ tất cả... Lạy
Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.
T.C. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.
H.D. Chúng con xin dâng lên Chúa lòng thống hối ăn năn thay cho
tất cả” Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.
T.C. Lạy Chúa, xin nhận lễ đền tạ của chúng con.
248

H.D. Chúng con xin dâng tình yêu yếu hèn của chúng con để mến
Chúa thay cho tất cả” Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng
con.
T.C. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.
Hƣớng dẫn: Để chuyển tiếp sang phần suy niệm, và để dâng lên
Chúa lời nguyện ƣớc tình yêu của chúng ta, chúng ta hát bài ca
hiến dâng “Nguyện yêu Chúa” của Hoài Chiên
PK1. Đoàn con đến đây dâng lời ƣớc nguyền,
Ngày đêm mến Cha cho trọn mối tình con,
Đƣợc yêu mến Cha bao là êm đềm.
Hồn con sƣớng vui tháng năm hết ƣu phiền
ĐK. Kính dâng Cha tình yêu chúng con.
Vững tin Cha niềm tin sắt son.
Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đƣờng,
Về cùng Cha hƣởng bao mối tình thƣơng,
Kính dâng Cha tình yêu chúng con,
Vững tin Cha niềm tin sắt son,
Cho đến khi nào ly thoát khỏi cuộc đời,
Về cùng Cha hƣởng vinh phúc trên trời.

II. SUY NIỆM
SUY NIỆM 1.- Những lo buồn của Chúa trƣớc tội lỗi loài ngƣời!

1.- Nhập đề.
H.D.(chậm rãi và thấm thiết) Lạy Chúa, để thông cảm những đau
khổ mà xƣa Chúa đã chịu vì chúng con, giờ đây bên Chúa, chúng
con muốn cùng Chúa, sống lại những phút hấp hối của Chúa, trong
vƣờn Cây Dầu”
Trƣớc khi chịu tử nạn, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha, vui
nhận chén đắng Ngƣời gửi đến và trong cơn sầu thảm Chúa đã đổ
mồ hôi máu ra vì chúng con. Để tìm yên ủi, Chúa đã đến với các
môn đệ, nhƣng các ông mê ngủ”
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Nhìn lại những ngày qua, cũng nhƣ các ngài, chúng con đã quá thờ
ơ, lãnh đạm trƣớc những đau khổ của Trái Tim Chúa “ Lạy Chúa
xin dạy chúng con biết thông cảm với Chúa và biết mau mắn đáp
lại tiếng gọi của Trái Tim Chúa, yèn ủi Chúa bằng đời sống đền tạ
của chúng con”

2.- Đề tài suy niệm trong sách thánh: Những lo buồn của
Chúa trong vƣờn Dầu.
Hƣớng dẫn: Chúng ta đứng dậy nghe đọc sách thánh nói về những
lo buồn của Chúa trong vƣờn Cây Dầu.
Một ngƣời đọc chậm rãi và thống thiết Luca 22: 39-45.
- Bấy giờ ngƣời ra đi, và nhƣ mọi lần Ngƣời đi đến núi Cây Dầu,
các môn đệ cũng đi theo đến đấy - Đến nơi, Ngƣời phán bảo các
ông: “Các con hãy cầu nguyện kẻo sa chuớc cám dỗ”.
- Đoạn Ngƣời đi xa cách ông chừng ném một hòn đá-Ngƣời quỳ
gối cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa
con, nhƣng đừng theo ý con, một cứ ý Cha thôi”. Bấy giờ có một
sứ thần hiện đến ủy lạo Ngƣời -Trong cơn sầu thảm, Ngƣời lại cầu
nguyện thiết tha hơn và mồ hôi Ngƣời nhƣ những giọt máu chảy
xuống đất.

3) Suy Niệm.
Hƣớng dẫn: Chúng ta ngồi xuống suy niệm.
(Đọc thong thả những giòng sau đây)
- Trong ba năm vất vả khó nhọc đi giảng tình yêu của Chúa: Thiên
chúa là tình yêu và vì yêu loài ngƣời, nên Chúa Cha đã sai con Một
Ngƣời xuống thế gian để cứu chuộc họ” Chúa còn dạy cho loài
ngƣời biết đuờng giữ đạo để đáp lại tình yêu của Ngƣời: “Giới răn
của Thầy là chúng con hãy thƣơng yêu nhau nhƣ Thầy đã yêu
thƣơng chúng con”
Giờ đây Ngƣời còn muốn minh chứng tình yêu bằng cái chết nhuc
nhã đau khổ trên thánh giá” Ngƣơì cũng đã phán : không tình yêu
nào vƣợt trổi hơn tình yêu hy sinh mạng sống vì bạn mình”.. Phải,
chỉ vì yêu chúng ta, không muốn để chúng ta phải sống dƣới ách
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nô lệ ma quỉ và tội lỗi, không muốn để chúng ta phải án phạt đời
đời trong hỏa ngục, Chúa Giêsu đã vui nhận cái chết trong chƣơng
trình cứu chuộc của Chúa Cha. Thánh Phaolô đã nói về Ngƣời:
“Chỉ vì chúng ta, Chúa Kitô đã vâng lời cho đến chết, và chết trên
thập giá” (Philip 2:8)
(Yên lặng một phút để suy niệm)
Hƣớng dẫn: Trƣớc khi ra đi, Ngƣời đã đến núi Cây Dầu để cầu
nguyện” Nghĩ đến những cực hình ghê sợ Ngƣời phải chịu, những
nhục nhã tê tái Ngƣời phải hứng lấy, Ngƣời là Đấng thánh thiện vô
cùng, trọn lành vô cùng, thế mà chốc nữa đây, phải chịu để chúng
gán cho những tội ghê sợ, tội lộng ngôn phạm sự thánh, tội phản
nghịch làm loạn.. rồi những sỉ nhục sỗ sàng” Ngƣời là Đấng mà tất
cả thần thánh phải run sợ trƣớc uy linh, thế mà chốc nữa đây, phải
chịu để chúng khạc nhổ vào mặt” Và những đau đớn của roi vọt
đánh nát thịt và thấu đến xƣơng “ những mũi gai nhọn đâm vào
đầu nhức nhối khó chịu”Cuối cùng thánh giá, nặng nề và cái chết
hãi hùng đen tối trên Núi Sọ, giữa hai tên trộm cƣớp”
Ngƣời lo sợ, cái lo sợ của các tù nhân đúng trƣớc lối tra tấn dã man
mà họ sắp phải qua, hay cái chết đau khổ mà họ sắp phải chịu. Họ
tái mặt run sợ, nhiều ngƣời sợ quá kêu khóc gào thét thê thảm..
Chúa đã muốn chịu tất cả những lo sợ đó để đền tội chúng ta và
ban sức mạnh cho chúng ta”
(Yên lặng một phút để suy niệm.)
Hƣớng dẫn: Chúng ta qùy xuống hát bài “Trên núi Cây Dầu” của
Hùng Lân, để thông cảm đau khổ của Chúa.
PK1. Đêm xƣa trên núi cây Dầu
Chúa ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha
Chúa rằng : con dám xin Cha,
Nếu nên Cha cất chén kia bồ hòn.
Nhƣng xin đừng cứ ý con,
Để điều cha định vẹn tròn thì hơn.
ĐK. Chúa ôi! Quỷ ma thì tính quái,
Tấm thân này ƣơn ái, lại non nớt vô tài.
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Chúa ôi! Giúp con tàn lửa mến,
Đủ gan mà chinh chiến, lập công đức lâu bền.
Hứớng dẫn: Xin giữ 1 phút im lặng, ngẫm lại lời vừa hát

4)Tiếp tục suy niệm.
Hƣớng dẫn: Chúng ta ngồi lên tiếp tục suy niệm:
Những nỗi đau buồn hơn hết mà Chúa phải chịu, đó là tội lỗi của
loài ngƣời mà Chúa phải gánh lấy” Trong vuờn Cây Dầu, tất cả tội
lỗi loài ngƣời đã phạm từ khi tạo dựng và sẽ phạm cho đến ngày
tận thế đã lần lƣợt diễn ra trƣớc mặt Chúa” Những tội ác kinh
khủng mà con ngƣời tội lỗi nhƣ chúng ta nghe nói đến còn thấy
ghê tởm, gớm ghiếc” Còn Ngƣời, Ngƣời là Đấng thánh thiện vô
cùng không một tì ố nào có thể ở nơi Ngƣời thì Ngƣời ghê tởm đến
thế nào” Và hơn ai hết vì Ngƣời là Thiên Chúa mới hiểu thấu đƣợc
sự nặng nề của tội phạm đến chính Ngƣời và những kết quả rùng
rợn của nó” Tất cả những tội ác đó đè nặng trên mình Chúa”
Ngƣời rùng mình ghê sợ” mồ hôi toát ra nhỏ giọt”
( yên lặng một phút để suy niệm)
Dầu vậy, vì lòng thƣơng vô bờ bến, Ngƣời sẵn sàng chết để cứu
chuộc loài ngƣời, lấy máu châu báu của Ngƣời để rửa sạch tội lỗi
cho họ “ Nhƣng đau đớn biết bao, tình yêu vô bờ bến đó không
đuợc biết đến, còn bị phản bội, bị lăng mạ. Khi hy sinh cứu sống
và đuợc hạnh phúc thì dễ sẵn sàng hy sinh” nhƣng nếu hy sinh mà
bị phản bội, bị bôi nhọ thì lòng ngƣơì hy sinh buồn khổ đến thế
nào. Trong vƣờn Cây Dầu Chúa đã nhìn thấy truớc tất cả những
phản bội đó: có những bọn ngƣời vô thần đứng lên lăng mạ Chúa,
bách hại giáo hội của Ngƣời” Chúa cũng nhìn thấy trƣớc công ơn
cứu chuộc Ngƣời đối với nhiều ngƣơì sẽ trở nên vô ích “ có những
tội nhân cứng lòng cố tình chống lại ơn Chúa để theo đuờng tội
lỗi” Chúa sầu khổ vô cùng: Trái tim Ngƣời bị co thắt lại” Vì lo
buồn quá, mồ hôi Ngƣời toát ra đầm đìa. Lo buồn đến nỗi các
mạch máu bị ngƣng đọng lại bà căng nứt ra theo các lỗ chân lông
toát ra ngoài, hòa với mồ hôi chảy từng giọt xuống đất” Thánh
kinh viết: “Mồ hôi Ngƣời nhƣ những giọt máu chảy xuống đất”.
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Một thứ lo buồøn kinh khủng” Ngƣời lo buồn vì tội chúng ta”
Chúng ta có biết thông cảm nỗi buồn của Ngƣời không” và chúng
ta đã đáp lại tình yêu cứu chuộc thế nào”
( Yên lặng một phút đễ suy niệm.)

6) Cầu nguyện
Hƣớng dẫn: Chúng ta quỳ xuống cầu nguyện.
H.D. (thong thả) Lạy Chúa, chỉ vì yêu chúng con, không muốn để
chúng con bị án phạt đời trong hỏa ngục, Chúa đã vui nhận những
cực hình ghê sợ và cài chết nhục nhã trên thánh giá” Nhìn trƣớc
những cực hình đó, trong vƣòn Cây Dầu, Chúa đã qua những giờ
phút lo sợ kinh hãi vì chúng con” Lạy Chúa, xin cho chúng con
biết thông cảm nỗi lo buồn của Chúa.
T.C. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thông cảm nỗi lo buồn của
Chúa.
H.D. Nhìn thấy những tội ác kinh khủng và dữ tợn loài ngƣời
chúng con đã phạm đến Chúa trong đó có cả tội lỗi của chúng con,
Chúa đã buồn sầu khổ não đến đổ mồ hôi máu ra” Lạy Chúa, xin
cho chúng con biết thông cảm nỗi lo buồn của Chúa.
T.C. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thông cảm nỗi lo buồn của
Chúa.
H.D. Chính tội lỗi chúng con đã làm Chúa đau khổ đến thế, xin
cho chúng con biết nhận định nặng nề của tội và kết quả tai hại
rùng rợn của nó” Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con.
T.C. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con.

7) Bài ca suy niệm và cầu nguyện.
Hƣớng dẫn: Chúng ta hát tiếp bài “ Trên núi Cây Dầu” để thông
cảm những đau khổ của Chúa.
PK2. Giáo dân ta hãy ân cần,
Đêm ngày tỉnh thức lo phần thiêng liêng.
Hãm mình cầu nguyện liên liên,
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Kẻo sa cám dỗ mà nên tội tình.
Quanh ta ma quỷ hằng rình,
Hồn mừng nhẹ kíp, xác kinh nặng nề.
ĐK. Chúa ôi! Quỷ ma thì tinh quái,
Tấm thân này ƣơn ái, lại non nớt vô tài,
Chúa ôi! Giúp con tàn lửa mến.
Đủ gan mà chinh chiến, lập công đức lâu bền.
(Nếu có giờ có thể đọc kinh cầu Trái Tim, hoặc yên lặng cầu
nguyện)

SUY NIỆM II. Những môn đệ mê ngủ
1. Nhập đề
H.D. Nghĩ đến những ngƣời vô thần bôi nhọ Chúa, những ngƣời
tội lỗi cứng lòng chống lại ơn Chúa, Chúa sầu khổ... Nhƣng Chúa
cũng không quên những con riêng của Ngƣời ,những ngƣời đã
đƣợc Chúa gọi vào trong Giáo hội của Ngƣời âu yếm cách riêng,
ban ơn giữ đạo trung thành hoặc đã đƣợc ơn trở lại với Ngƣời”
Nếu chúng ta lúc này đƣợc hạnh phúc vào số những ngƣời ấy,
chúng ta hãy cám tạ ơn Ngƣời và hãy cố gắng đáp lại tình yêu của
Ngƣời. Lúc này đây, bên Chúa, chúng ta đối với Chúa nhƣ thế
nào?
2)Đề tài suy niệm Các môn đệ mê ngủ và Giuda phản bộäi Luca
22:45-48
HD: Chúng ta đứng lên nghe đoạn Tin Mừng nói về các môn đệ
mê ngủ và Giuda phản bội.
Đoạn Ngƣời chỗi dậy, lại chỗ các môn đệ và nhận thấy các ông
đang ngủ thiếp đi, vì buồn rầu- Ngƣời phán bảo: “Các con ngủ
sao? Hãy chỗi dậy mà cầu nguyện kẻo sa chƣớc cám dỗ”. -Ngài
còn đang nói thì có một lũ đông xông tới: Đi đầu là Giuda, một
trong số 12 tông đồ, y đến gần Chúa Giêsu và hôn Ngƣơì.
Chúa Giêsu phán : “Giuda con lấy cái hôn mà nộp con Ngƣời sao?
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2) Suy niệm
Hƣớng dẫn: Chúng ta ngồi xuống suy niệm.
(Thong thả) 1-Đứng trƣớc những lăng mạ bôi nhọ của những
ngƣời thù địch Chúa và những ngƣời bách hại Giáo hội của Ngƣời,
Chúa đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống gƣơng mẫu thánh
thiện để rửa sạch những vết nhơ họ đã ném vào mặt Chúa.. Chúa
cũng đòi hỏi chúng ta phải là những Chiến sĩ tình yêu, đem chân lý
và bác ái đến cải hóa lòng họ”
Đối với họ cũng nhƣ đối với những ngƣời tội lỗi cứng lòng, Chúa
đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện cho họ, dâng nhiều lễ vật hy sinh
đền tạ cho họ, lôi kéo ơn Chúa xuống cho họ” Và trái tim đau khổ
của Chúa muốn tìm ở nơi chúng ta nguồn an ủi” những tình yêu
biết thông cảm và chia sẻ đau khổ với Chúa” Chúng ta đã đáp lại
đòi hỏi của Chúa thế nào?”
( Yên lặng một phút để suy niệm)
2) Cũng nhƣ các môn đệ xƣa, chúng ta đã mê ngủ, chúng ta đã thờ
ơ lãnh đạm trƣớc những lời kêu gọi tha thiết của Trái tim đau khổ
Chúa. Vì sao thế? Có lẽ chúng ta đã quá để lòng vấn vƣớng vào
những sự đời này. Chúng ta đã để cho dục tình nổi lên trong lòng
nhƣ những làn sóng gào thét của biển khơi. Chúng ta không chịu
kìm hãm và dẹp tan nó đi, không chịu tạo nên cảnh sa mạc của tâm
hồn chúng ta đã bị lấn át đi mất. Và chúng ta không nghe thấy
tiếng ngƣời... Hoặc có nghe thấy tiếng Chúa qua tiếng ngƣời..
Hoặc có nghe thấy tiếng Chúa qua tiếng nói của các linh mục hay
qua lời khuyên giục của các bạn hữu cũng nhƣ trên sách vở.
Nhƣng nghe rồi để đấy và quên đi ngay” Hoặc đôi khi chúng ta đã
rộng lƣợng đáp lại, nhƣng chỉ đƣợc một thời gian vắn vỏi rồi
chúng ta lại mê ngủ để Chúa đau khổ một mình” Chúng ta chạy
theo những tiếng gọi ồn ào cuả thế gian: lo tiền bạc, lo danh vọng,
lo làm vừa lòng ngƣời này ngƣời nọ mà bỏ quên Chúa”
Trái Tim Chúa phải buồn phiền biết bao vì chúng ta, những ngƣời
mà Chúa hy vọng có thể tìm thấy nguồn an uỉ giữa những phản
bội, những hắt hủi của tội lỗi loài ngƣời. Nhƣng chúng ta đã thờ ơ
lãnh đạm với những đau khổ của ngƣời. Ngƣời đã gõ cửa lòng
chúng ta mà chúng ta không chịu mở.
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(Yên lặng một phút để suy niệm)

3)Bài ca suy niệm.
Hƣớng dẫn: Chúng ta qùy xuống hát bài “Tiếng lòng Cha” và lắng
nghe tiếng Chúa nói với chúng ta.
PK1. Trái tim Cha yêu dấu phàm nhân,
Mà chúng luôn bạc nghĩa vô ân,
Hỡi các con, hỡi ngƣời tri âm,
Nào hãy an ủi Cha đôi phần.
ĐK. Vâng vâng lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con,
Vâng vâng lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng.
Chúng con hy sinh đời sống
Đền xong những nỗi bạc vong.
Pk2. Trái tim Cha thƣơng xót ngàn dân,
Vì thế Cha sinh xuống gian trần,
Liều tấm thân cứu chuộc muôn dân,
Giải thoát cho khỏi tay qủy thần.
PK3. Chết đau thƣơng Cha chƣa hài tâm
Vì thế Cha ban bánh thiên thần,
Thịt Máu nên lƣơng thần nuôi thân,
Ngƣời khách lƣu ở nơi thế trần.
(Qùy yên một phút ngẫm lại lời vừa hát)
Hƣớng dẫn: Chúng ta ngồi xuống tiếp tục suy niệm.
Thái độ thờ ơ lãnh đạm của chúng ta đối với những đau khổ của
Chúa và đối với lời kêu gọi thiết tha của Ngƣời, đã làm cho Ngƣời
đau khổ lắm rồi. Nhƣng chƣa hết, nhiều khi chúng ta đã phạm
những tội nặng nề, phản bội tình yêu của Chúa”
Nghe đọc bài Phúc âm, chúng ta khính chê Giuda, con ngƣơì đáng
phỉ nhổ, chỉ vì ham mê 30 đồng bạc mà phản bội Thầy mình, và
đồi tệ hơn nƣã lại phản bội bằng một dấu hôn” Và Chúa đã đối xử
với Giuda làm sao, mà Giuda đã đáp lại nhƣ thế? Ngƣời đã thƣơng
yêu Giuda hơn những ngƣời khác, đã chọn Giuda làm môn đệ và
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tuy biết Giuda sẽ phản bội, nhƣng đến giờ phút cuối cùng ngƣời
vẫn còn che đậy để giữ tiếng cho Giuda đồng thời tìm cách lôi
cuốn Giuda ăn năn trở lại .Thật là tình yêu siêu việt của Thầy chi
thánh đối với môn đệ phản bội.
Nhƣng xét mình chúng ta, chúng ta cũng không hơn gì Giuda”Đã
mấy lần chỉ vì nể một ngƣời bạn” hoặc chỉ vì sợ một câu nói châm
chọc” hay chỉ vì để thỏa mãn một đòi hỏi thể xác chúng ta đã phạm
tội nặng nề làm mất lòng Chúa, xua đuổi Chúa ra khỏi lòng chúng
ta... Chúng ta phản bội tình yêu của Chúa ta” Trƣớc mặt Chúa,
chúng ta hãy xét mình xem?
(yên lặng một phút để suy niệm)

4) Nếu xƣa kia Chúa đã trách Giuda: “Giuda con lấy cái hôn
mà nộp con Ngƣời sao?” thì ngày nay Chúa cũng trách chúng ta
nhƣ vậy”
Ngƣời bảo chúng ta: “Con yêu dấu, hãy nhớ đến tình yêu của Cha
đối với con: Cha đã thƣơng con từ hƣ vô. Cha đã cho con làm
ngƣời” Và hơn biết bao ngƣời khác, Cha đã gọi con vào Giáo-hội
của Cha và yêu riêng con” Con biết không. Để cứu chuộc con, Cha
đã phải từ trời xuống thết gian. Từ một đấng Tạo hóa uy quyền,
Cha đã hạ mình làm ngƣời trần tục yếu hèn” Cha đã sinh ra đói rét
trong hang Bêlem, rồi lƣu lạïc nơi đất khách quê ngƣời, tiếp đến
những ngày vất vả lam lũ ở Nagiarét, để kết thúc bằng một cái chết
ghê sợ và nhục nhã trên thánh giá, đổ đến giọt máu cuối cùng chỉ
vì yêu con, vì muốn cứu chuộc lấy con” Phải, chỉ vì yêu con Cha
đã chịu tất cả những đau khổ ghê sợ và nhục nhã bên ngoài đó,
nhƣng nhất là những đau khổ kinh khủng bên trong, kinh khủng
đến nổi trong vƣờn Cây Dầu, Cha đã lo buồn đến toát mồ hôi máu
ra”Đấy tình yêu của Cha đối với con” Để đáp lại, Cha chỉ cần đòi
hỏi con một chút hy sinh cố gắng và thực sự đâu có thấm gì với
những hy sinh của Cha. Vậy mà con từ chối Cha sao?” Con nỡ
lòng đuổi Cha ra khỏi tâm hồn con sao?”
Giuda đã cứng lòng trƣớc tiếng Chúa nhắc bảo và đã hôn để phản
bội. Còn chúng ta, chúng ta cũng đã cứng lòng trƣớc tiếng Chúa
nhắc bảo qua tiếng lƣơng tâm của chúng ta” Chúng ta đã đang tâm
phản bội tình yêu Chúa ... ôi cử chỉ đáng ghê sợ, đáng chê trách”
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Giờ đây trƣớc mặt Chúa chúng ta hãy xin Chúa thứ tha, từ nay sẽ
ăn ở xứng đáng để bù đắp lại.
(Yên lặng1 phút để suy niệm)

6) Cầu nguyện
Hƣớng dẫn: Chúng ta quỳ xuống cầu nguyện.
H.D.(thong thả và sốt sắn) Lạy Chúa, chúng con đã nhiều lần lãnh
đạm trƣớc lời kêu gọi thiết tha của Trái Tim đau khổ Chúa, mong
tìm nơi an ủi” Lạy chúa xin thƣơng tha thứ.
T.C. Lạy Chúa, xin thuơng tha thứ.
H.D. Đi xa hơn nữa, có lần chúng con đã sa ngã những tội nặng
nề, phản bội tình yêu cuả Chúa, vì thế càng làm cho Chúa phải đau
lòng hơn” Lạy Chúa, xin thƣơng tha thứ .
H.D. Giuda đã ngã lòng đi thắt cổ thay vì đến dƣới chân thánh gía
để đƣợc tha thứ nhƣ ngƣời trộm lành” Lạy Chúa, xin cho chúng
con tin tƣởng vào tình yêu tha thứ của Chúa.
T.C. Lạy Chúa, xin cho chúng con tin tƣởng vào tình yêu tha thứ
của Chúa
H.D. Dù có sa ngã tái phạm nhiều lần, lạy Chúa xin cho chúng con
luôn chạy đến với Chúa, Chúa là ngƣơì Cha luôn đứng ở cửa nhà
trông mong ngƣời con hoang đƣờng trở về để tha thứ” Lạy Chúa,
xin cho chúng con tin tƣởng vào tình yêu tha thứ của Chúa.
T.C. Lạy Chúa, xin cho chúng con tin tƣởng vào tình yêu tha thứ
của Chúa.
H.D. Chúng con xin hứa từ nay sẽ sống đời đạo đức thánh thiện,
để đền bù lại những tội lỗi chúng con và của loài ngƣời đã phạm
đến Chúa. Xin giúp chúng con tôn trọng lời hứa và lạy Chúa, xin
nhận lễ vật đền tạ của chúng con.
T.C. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.
H.D. Cũng nhƣ xƣa trong vƣờn Cây Dầu, chúng con xin vui nhận
tất cả những chén đắng Chúa gở đến cho chúng con; tất cả những
tủi cực tinh thần” tất cả những thiếu thốn vật chất”những đau khổ
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bệnh tật” tất cả để đền tạ và yên ủi Trái Tim Chúa. Xin giúp chúng
con trung thành theo gƣơng Chúa, và lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền
tạ của chúng con.
T.C. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.

7) Bài ca suy niệm
Hƣớng dẫn: Để kết thúc phần suy niệm và cầu nguyện, Chúng ta
cùng nhau hát bài “Giờ đây “ để dâng lên Chúa tình yêu đền tạ của
chúng ta.
ĐK. Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son
Mến Cha từng giây phút đời con trên thế gian
Nguyện xin Thánh tâm Cha đêm ngày ban các ơn
Giúp con hằng thêm vững bền mến Cha lành.
PK1. Cha sinh xuống làm ngƣời để thiêu đốt thế gian
Nguyện vọng thiết tha gợi khêu ngọn lửa yêu lan ra.
Con ơi chính Cha khẩn nài tình yêu chúng nhân
Đợi gì hỡi con, lòng cha tƣởng nhớ thiết tha.
PK2. Cha tha thiết van nài, này con đây khát khao
Phụng thờ Thánh Tâm tuyệt đích đời đời con ƣớc mong.
Yêu Cha mến Cha là một hạnh phúc lớn lao
Đời này sống yêu đời sau lòng mến không cùng.
(Nếu có giờ, có thể đọc thêm kinh Đền tạ hoặc yên lặng cầu
nguyện)

III. KẾT THÚC
-Sau đó nếu là giờ thánh duy nhất, hoặc là giờ thánh cuối cùng, hát
bài kính Đức Mẹ v.v. rồi “Tantum ergo” v.v. nhƣ thƣờng lệ..
-Nếu không, có thể kết thúc bằng một bài ca ngợi hoặc một bài
kinh Thánh tâm, nhƣ bài “Thánh Tâm Chúa Giê-su” của Hoài Đức.
PK1. Giêsu, chúng con tới đây sấp mình
Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính
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Đoàn con mong ƣớc tháng năm sống đời an ninh
Chúa ôi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
ĐK. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần
Không bao giờ chê chối lời ai nài van
Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết
Thánh tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.
PK2. Giêsu: chúng con tới đây sấp mình.
Uy quyền năm tháng che chở hội thánh,
Đoàn con Công giáo luôn vui sống đời hy-sinh,
Chúa ôi! Hãy ban xuống cho Việt-Nam thanh bình
PK3. Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình,
Ƣớc nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính
Toàn dân chúng tiếng hoan ca chung lời tôn vinh
Chúa ôi! Hãy ban xuống cho Việt-Nam thanh bình.
LM. Ignatiô Nguyễn Hồng biên soạn

Điều 1029. Giờ thánh: Mẫu 4
(Dựa trên tài liệu từ Việt Nam)
(Mẫu Giờ Thánh dù không đƣa hẵn chúng ta vào vƣờn dầu chia sẻ
sự đau đớn của Chúa Giêsu trong cơn hấp hối , nhƣ Trái Tim
Chúa mong muốn, nhƣng cũng nhấn mạnh đến điểm “đền tạ”,
một từ ngữ chính yêu khi nói đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin ghi
lại đây để tƣởng nhớ các bậc đàn anh đã đem lòng Tôn Sùng Trái
Tim Chúa gieo rắc trên các nẽo đƣờng nƣớc Việt)
Kinh Chúa Thánh Thần
PK1· Cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngƣời thƣơng thăm viếng hồn
con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi
thánh đƣờng.
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ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình
thƣơng mến ấp ủ con ngày đêm, nhuận thắm xác hồn tràn lan ơn
thiêng.
PK2· Cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngƣời ban cho trí hồn con, ơn
biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung
thành.
PK3· Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun
đúc tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
Tiếng Dịu Dàng
PK1· Hỡi giáo nhân mau nghe tiếng dịu dàng. Từ nơi tim Thánh
cha cực nhân phát ra. Trái tim Cha muôn ơn phúc kho tàng. Hồn ai
thiếu thốn tới mạch suối no đầy.
ĐK: Mau lại đây, bên lòng Chúa, nƣơng náu tấm thân thoát hiểm
nghèo sóng gió. Kìa đời tham tàn chìm đắm trong bùn nhơ. Mau
lại đây, chốn ái ân, Thánh Tâm yêu thƣơng chan chứa bao tình
mến. Lòng vui sƣớng đầy thú êm đềm vô biên.
PK2· Hỡi giáo nhân mau nghe tiếng dịu dàng. Từ nơi tim Thánh
cha cực nhân phát ra. Trái tim Cha nơi nƣơng náu yên hàn. Hồn ai
xao xuyến tới nơi bến an hòa.
Hƣớng dẫn : Linh hồn Thầy lo buồn đến nổi chết.
Đọc phần “Dọn Tâm Hồn”
(Một phút trầm lặng)
Kinh ăn năn tội

I. Đền tội cá nhân
· Hỡi con! Đối với Thánh Tâm đã héo hắt vì yêu thƣơng, con đã
sống biết bao ngày phụ bạc!
· Con phàn nàn hối hận mọi tội lỗi con.
· Cha ngậm ngùi khôn tả, vì bao ơn đổ xuống trong linh hồn, để
giục con trọn niềm mến yêu, nhƣng con đã cố tình hắt hủi!
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· Con quyết sốt sắng kính thờ Thánh Tâm Cha.
· Con nhớ chăng, khi bị kẻ dữ xúc phạm, Cha đi tìm con để chia
nổi ƣu sầu, nhƣng con đã lạnh lùng ngoảnh mặt!
· Con xin dâng mình yên ủi Thánh Tâm Cha.
Nguyện Cầu
PK1· Trời đã tối, đêm về, gió lay nhẹ, trăng với sao, mình con đây,
nguyện cầu xin, Chúa trên cao. Kìa tinh tú, muôn trùng, sao lấp
lánh, đẹp muôn mầu, thầm nhủ con, tình Ngài thƣơng, sáng hơn
sao.
ĐK: Khấn xin Ngài, thƣơng con nhiều, khấn xin Ngài, thứ tha lỗi
lầm. Kính dâng Ngài, phút giây nầy, kính dâng Ngài, tƣơng lai đời
con.
PK2· Ngài có biết, hay chăng, đã bao lần, trong bóng đêm, mình
con đây, thầm nguyện xin, Chúa thƣơng con. Nhiều canh tối, khi
nhìn, đêm sao sáng, con đau buồn, vì đã quên, ngày hôm nao, Chúa
thƣơng con.

II. Đền tội gia đình
· Thánh Tâm Cha đau đớn, bởi thấy bao gia đình Công Giáo đã lạc
đàng đạo đức, dung túng các thói hƣ, làm cho sinh muôn ngàn tội
lỗi!
· Xin Cha cho gia đình chúng con đƣợc nên thánh.
· Cha xót thƣơng bao gia đình tan nát, bởi cha mẹ chẳng chăm lo
việc dạy dỗ con cái!
· Xin cho các cha mẹ đƣợc đầy đủ nghĩa vụ giáo dục.
· Cha xót thƣơng bao gia đình phải ngậm đắng nuốt cay, bởi chẳng
biết kêu khẩn Thánh Tâm Cha là nguồn mọi yên ủi!
· Chúng con quyết khẩn cầu Thánh Tâm Cha ngày đêm, trong mọi
lúc vui sầu.
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Chúa là Mục Tử
PK1· Chúa là Mục Tử, Ngƣời dẩn lối chỉ đƣờng cho con đi. Đi
trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tƣơi rợn đồng xanh
con no thỏa không bao giờ thiếu nửa. Suối nƣớc trƣờng sinh con
nghỉ uống no đầy.
ĐK: Chúa chiên nhân từ Ngƣời dẩn con tới đồng nội. Nầy suối
nƣớc mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sƣớng vui trong
tay Chúa Ngƣời dẩn con đi, đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.
PK2· Chúa là Mục Tử, Ngƣời dẩn dắt con lần theo chính lối. Cho
con đi tới vì danh Chúa con không lạc vƣơng. Tối tăm con sợ chi
khi có Chúa với con cùng tiến bƣớc. Cánh tay Ngƣời đƣa gậy
Ngƣời dẩn yên lòng.

III. Đền tội xã hội
· Cha xót thƣơng nhân loại dại dột, bởi không nhìn nhận chính
Chúùa dựng nên mình!
· Chúng con xấp mình thờ lạy Thánh Tâm Chúa cả trời đất.
· Con nghe thấy chăng, ngày nay còn vang tiếng điên rồ của bọn
ngƣời xƣa rằng: Chúng ta không muốn cho Ông nầy làm Vua!
· Chúng con nhận Chúa ngự trị lòng chúng con.
· Con xem thấy chăng, mƣu sâu chƣớc độc của kẻ thù, chúng quyết
làm loài ngƣời bỏ đạo, không tin cậy yêu mến Thánh Tâm Cha!
· Chúng con phó thác tin cậy, yêu mến Thánh Tâm Cha.
Thắp Sáng Lên Trong Con
ĐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong
con tình tuyệt vời.
PK1· Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa nhƣ mƣa
tuôn mƣa hồng ân Chúa trên trần đời.
PK2· Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao
dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
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IV. Qua Mẹ đến Thánh Tâm
· Hỡi con, muốn hiến thân đền tạ Thánh Tâm Cha, hãy lại cùng Mẹ
Maria, để Ngƣời thiêu đốt linh hồn con giá lạnh, vì Ngƣời là Mẹ
lửa yêu mến!
· Xin Mẹ đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Chúa Giêsu Con
Mẹ.
· Hãy lại cùng Mẹ xin sự yên vui cho gia đình con, vì Ngƣời là sự
vui của Thánh Tâm trong những ngày dƣơng thế!
· Xin Mẹ giải sáng gia đình chúng con trong những khi sầu tối.
· Hãy lại cùng Mẹ, xin sự bình an cho thế giới, vì Ngƣời là Nữ
Vƣơng Hòa Bình!
· Xin Mẹ cứu loài ngƣời chúng con, đang hòng sa chìm xuống vực
thẳm.
Sao Biển
ĐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng. Soi lối cho con lúc vƣợt biển thế
gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng. Soi lối cho con thẳng về nơi phúc
nhàn.
PK1· Sống chết con trông nhờ. Bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẳn
sàng mà đoái đến con giúp con đƣa con về nơi bến. Sống chết con
trông nhờ. Bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẳn sàng mà đoái đến
con giúp con đƣa con tới thiên đàng.
PK2· Thân lạy Nữ Vƣơng! Mẹ thấu tình con! Sóng va tứ bề
thuyền con sắp hòng chìm theo nƣớc xuôi giòng. Thân lạy Nữ
Vƣơng! Mẹ thấu tình con! Giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ
thƣơng đến con cùng.

V. Nƣớc Cha trị đến
· Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã mang lửa xuống thế gian, và Chúa
không ƣớc ao sự gì cho bằng thấy lửa ấy cháy lên. Xin đốt lòng
chúng con cháy lửa kính mến Thánh Tâm Chúa!
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· Xin đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Thánh Tâm Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu! Vì gia đình là nền tảng, nguồn sống của xã hội.
Xin Chúa hãy đến và ngự lại luôn mãi trong mọi gia đình!
· Xin Chúa hãy đến và ngự lại luôn mãi trong mọi gia đình.
· Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã phán xƣa rằng: Ta xuống thế gian vì
mục đích thống trị. Xin cho cả thế giới tung hô Chúa là Vua!
· Xin cho cả thế giới tung hô Chúa là Vua. Ngợi khen! Tôn kính!
Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng ngự trị đời đời! Amen.
Nguyện Yêu Chúa
PK1· Đoàn con đến đây dâng lời ƣớc nguyện. Ngày đêm mến Cha
cho trọn khối tình con. Đƣợc yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn
con sƣớng vui tháng năm hết ƣu phiền.
ĐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt
son. Đem hết tâm hồn dẩn dắt chiên lạc đƣờng. Về cùng Cha
hƣỡng bao mối tình thƣơng. Kính dâng Cha tình yêu chúng con.
Vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi
đời. Về cùng Cha hƣỡng vinh phúc trên trời.
PK2· Nguyện xin Thánh Tâm thƣơng ngƣời thế trần. Giờ đây
xuống ơn ban lại phúc bình yên. Và soi lối cho bao đoàn chiên
lầm. Đồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.
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ĐOẠN V
TÔN VƢƠNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Điều 1030. Ý nghĩa nghi thức Tôn Vƣơng
I. Dẫn Nhập: Xem điều 606, trang 106.
II.-Sửa soạn lễ nghi 12
A. Dọn Tâm Linh.
1. Học hỏi về ý nghĩa Tôn Vƣơng.
2. Mỗi ngày lần một chục kinh Mân Côi để chuẩn bị suy tôn
Thánh Tâm Chúa.
3. Cả gia đình nên chuẩn bị xƣng tội, tham dự Thánh Lễ và Rƣớc
lễ trong tam nhật hay ít nhất trong ngày lễ Tôn Vƣơng.
4. Dùng Tam nhật cầu nguyện trƣớc ngày Tôn Vƣơng.
(Sau đây là tam nhật chính thức95 của nghi thức Tôn
Vƣơng. Đề nghị nên dùng và thay thế kinh chiều trong gia
đình 3 ngày trƣớc khi Tôn Vƣơng. Cũng có thể chỉ dùng
phần đọc Sách Thánh và Kinh đọc mỗi tam nhật (f))
B. Tam Nhật chuẩn bị Nghi Lễ Tôn Vƣơng.
B1. NGÀY THỨ NHẤT: Kính Trái Tim của Vua Giêsu thành
Bêlem
a) Cha hay mẹ xƣớng: Ngắm thứ ba Mùa Vui: Chúa Giêsu
sinh trong hang Belem. Ta hãy suy gẫm Chúa Giêsu đƣợc Cha Mẹ
Ngài, các mục đồng và 3 vị chiêm tinh thờ lạy.
b) Đọc Sách Thánh: Con cái trong gia đình thay phiên đọc
PÂ/Luca 1:26-38, Luca 2:1-20; Matthêu 2:1-12.
c) Mừng kính Đức Mẹ một chục kinh Mân Côi.
d) Kinh cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. (xem
trang 145)
12

Dịch từ Family Enthronement-Covenant Ceremony by National Enthronement
Center, 3 Adams St, Fairhaven Ma 02719. tài liệu chính thức của Dòng Thánh
Tâm mà cha sáng lập Phong Trào Tôn Vƣơng, lm Mateo Crowley là thành viên.
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e) Lời nguyện:
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, chúng con xin kính chào Chúa, Chúa là
Vua trên hết các Vua, Đấng trị vì các gia đình và các quốc gia.
Nhƣng ngày nay, đa số các quốc gia không còn nhìn nhận vƣơng
quyền Chúa, vì chính Chúa đã bị quên lãng trong gia đình là phần
tử nồng cốt của quốc gia.
Lạy Thầy đáng mến chúng con muốn suy tôn Ngài là Vua trong
gia đình chúng con, đền bù sự bất kính đối với uy quyền Chúa.
Nhƣ Mẹ Maria va Thánh Cả Giuse, nhƣ các nhà chiêm tinh cùng
với các mục đồng đã đón Chúa cách kính cẩn và oai nghi thế nào
khi thờ lạy Chúa, thì nay chúng con cũng muốn đón mừng Chúa
nhƣ đón vị Vua Trời nhƣ vậy.
Chúng con không có ngai vàng thật sự, nhƣng xin hiến dâng Chúa
những gì Chúa ƣa thích hơn, những trái tim trung tín của tất cả gia
đình chúng con, những hành động yêu thƣơng của chúng con.
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vƣơng gia đình chúng con, Mẹ đã luôn luôn
vâng phục thánh ý Chúa thế nào, thì nay xin Mẹ cũng gìn giữ
chúng con để không ai phạm tội, bất tuân luật Chúa và luật Giáo
hội, làm phiền lòng Chúa, để chúng con xứng đáng đƣợc gọi là
những ngƣời con “đã vâng phục” nhƣ Chúa đã vâng phục Đức Mẹ
và Thánh Giuse.
Lạy thánh cả Giuse, Đấng che chở gia đình chúng con, xin giúp
chúng con biết khởi đầu một lối sống mới với sự Tôn Vƣơng
Thánh Tâm Chúa, biết sống dƣới con mắt Thánh Tâm Chúa, và
qua lời cầu bầu của Thánh Cả, chúng con ngày càng đƣợc hiểu biết
về vị Vua của chúng con nhiều hơn và nhiệt thành phụng sự Ngài
trong sự trung tín. Amen.
f) Kinh đọc mỗi tam nhật
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tôn nhận Chúa là Vua độc nhất cả
vũ trụ càn khôn, trên trời dƣới đất. Mọi sự vật hiện hữu, đều đƣợc
tạo dựng nên vì Chúa. Xin Chúa hãy hoàn toàn ngự trị trên chúng
con. Chúng con xin tuyên lại những lời đã thề hứa, lúc chịu phép
rửa tội, là từ bỏ ma quỷ, từ bỏ mọi sự dối trá, cùng mọi công việc
của ma quỷ, và chúng con xin hứa sống xứng đáng ngƣời công
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giáo, cùng tình nguyện cách riêng, dùng mọi phƣơng thế chúng
con có, để mở rộng vƣơng quyền hiển thắng của Chúa, và của Hội
Thánh Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con xin hiến
dâng cho Chúa, tất cả các việc mọn hèn của chúng con, để cầu
mong cho cho tất cả mọi ngƣời, đƣợc nhìn biết vƣơng quyền thánh
thiện của Chúa, và để nhờ đó nƣớc hòa bình của Chúa, đƣợc lan
tràn khắp tứ phƣơng thiên hạ. Amen.
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin cho Nƣớc Cha trị
đến qua Mẹ Maria.
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin che chở gia đình
chúng con.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, Nữ Vƣơng Thiên quốc và gia
thất chúng con, xin cầu cho chúng con!
Lạy Thánh Giuse là bạn Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, xin cầu
cho chúng con!
Thánh Micae dũng lực của vƣơng quyền Chúa Kitô, xin cầu cho
chúng con!
Các thánh thiên thần bản mạnh gia đình chúng con, xin cầu cho
chúng con!
g) Hát:
Giêsu chúng con tới đây. (trang )
Nữ Vƣơng Mân Côi.. (trang )
h) Kết: Tất cả làm dấu: Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và
Chúa Thánh Thần. Amen.
B2. NGÀY THỨ HAI: Kính Trái Tim của ngƣời Anh Cả,
Giêsu thành Nazaret.
a) Cha hay mẹ xƣớng: Ngắm thứ năm Mùa Vui: Chúa
Giêsu đƣợc tìm thấy trong Đền Thánh và trở về sốâng ở Nazaret.
Trong sự Vui này, chúng ta suy gẫm: Giêsu con Đức Chúa Trời
sống một đời sống hằng ngày với Mẹ Maria và Thánh Giuse ở
Nazaret.
b) Đọc Kinh Thánh: Luca 2:40-52
c) Mừng kính Đức Mẹ một chục kinh Mân Côi.
d) Kinh cầu Rất Thánh Trái Tim (trang 145)
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e) Chúng ta hãy cầu nguyện:
Lạy Đức Chúa Giêsu rất thân thƣơng, khi chúng con gọi Ngài là
“anh em” chúng con, chúng con nói lên sự thật, nhƣ thánh Gioan
đã viết trong Phúc âm: “Cho những ai biết đón nhận Ngƣời, Ngƣời
cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa”. Nhƣ the,á chúng con trở
nên anh em của Ngài và đƣợc thừa hƣởng Thiên quốc. Nhƣng
Chúa là Vua, nên gia đình chúng con cũng đƣợc vinh dự thuộc về
dòng dõi Vua nhƣ Đức Mẹ maria và Thánh Giuse.
Ôi vinh dự thay cho gia đình khiêm hạ chúng con, đƣợc đón đức
Hoàng Huynh, xin chia sẻ niềm vui buồn với chúng con! Khi Chúa
đã đƣợc Tôn Vƣơng trong gia đình, giờ đây chúng con mới cảm
nghiệm đƣợc câu: “và Ngôi lời đã mặc xác phàm và ở giữa chúng
con”. Chúng con cũng đƣợc diễm phúc nhƣ gia đình Nazaret, vì từ
nay Chúa đã hiện diện trong nhà chúng con, nhìn thấy nỗ lực
chúng con yêu mến Chúa, và yêu mến nhau nhƣ Chúa đã thƣơng
yêu chúng con.
Lạy Mẹ Maria Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vƣơng Nazaret, xin Mẹ cho
chúng con đƣợc ơn biết quý trọng sự hiện diện của Con Me, là
Thiên Chúa đang có mặt và trị vì trong nhà chúng con. Xin cho
chúng con biết mến yêu Thánh Thể, yêu tha thiết thánh lễ Misa, và
ƣớc ao kết hiệp (rƣớc lễ) nhiều hơn với Chúa.
Lạy Thánh Giuse, Ngài có diễm phúc chia sẻ nỗi vui buồn với
Thánh Tử Ngài ở Nazaret, xin dạy chúng con biết chia sẻ niềm vui
nỗi khổ hằng ngày với ngƣời Anh chúng con ngay ở trái đất này,
để ngày sau cả gia đình chúng con đƣợc hƣởng niềm vui nhìn thấy
dung nhan Bào Huynh để thờ lạy, mến yêu, và tán tụng Ngài đến
muôn đời. Amen.
f) Kinh đọc mỗi tam nhật (nhƣ ngày thứ nhát trang 247) .
e) Lạy Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho Nƣớc Chúa ngự
trị trong gia đình chúng con!
Lạy Mẹ Maria của Thánh Thể, xin cầu cho chúng con!
Lạy Thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu và là bạïn Đức Nữ Đồng
Trinh Maria, xin cầu cho chúng con!
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Thánh Gioakim và Thánh Ana, thân phụ mẫu của Đức Nữ Đồng
Trinh Maria, xin cầu cho chúng con!
Các thánh thiên thần bản mạnh gia đình chúng con, xin cầu cho
chúng con!
f) Hát:
Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu (trang 35)
Magnificat (trang 36-37)
g) Kết thúc: Tất cả làm dấu: Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và
Chúa Thánh Thần. Amen.
B3. NGÀY THỨ BA: Kính Trái Tim của ngƣời Bạn :
Giêsu ở Betania.
a) Cha hay mẹ xƣớng: Ngắm thứ nhất Mùa Mừng: Đức
Chúa Giêsu sống laiï. Ta hãy suy gẫm: Chúa Giêsu từ mồ sống lại
khải hoàn và nghe Ngài hứa với Maria và Marta là em họ cũng sẽ
sống lại.
b) Đọc Kinh Thánh Luca 10:38-39; Gioan 11:1-7.
c) Mừng kính Đức Mẹ một chục kinh Mân Côi.
d) Kinh cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
e) Chúng ta hãy cầu nguyện:
“Ta lấy làm vui sống giữa con ngƣời” là Lời Chúa phán trong sách
Khôn Ngoan nói về Chúa Giêsu đã đến và chia sẻ lối sống tha
hƣơng chúng ta . Chúa lấy làm vui sống giữa chúng con, vì chúng
con cần Chúa, ngƣời bạn tốt nhất của chúng con. Chúa yêu mọi
ngƣời: kẻ thánh cũng nhƣ ngƣời tội lỗi, giàu sang hay nghèo đói,
thông thái hay ít học. Chúa thƣơng mọi chủng tộc, mọi dân, và
nhất là các gia đình. Chúa đã cho chúng con gƣơng sáng của Chúa
sống 30 năm trong nhà Nazaret, đến thăm các gia đình trong 3 năm
sống rao giảng của Chúa. Chúa không ngần ngại đến với Zakêu,
con ngƣời tội lỗi: “Ta phải đến ở nhà anh ngày hôm nay”.
Chúa đã đặc biệt thƣơng yêu gia đình Marta, Maria và Lazarô,
Chúa đã bao lần dừng chân tại nhà Betania này! Chúa tìm thấy nơi
nghỉ ngơi và nguồn an ủi sau những khi bị kẻ thù tấn công nguyền
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rủa. Ở Betania, Chúa luôn đƣợc đón tiếp nhƣ một thƣợng khách,
Chúa đƣợc đón tiếp nhƣ một ngƣời anh, một ngƣời bạn.
Lạy Chúa Giêsu, sau khi Tôn Vƣơng, chúng con muốn trở thành
những ngƣời bạn chân tình của Chúa. Chúng con ƣớc muốn Chúa
ở cùng gia đình chúng con. Chúng con muốn an ủi Chúa để đền bù
cho những ngƣời không yêu Chúa. Chúng con sẽ phụng sự Chúa
nhƣ Marta, nghe lời Chúa nhƣ Maria và cám ơn Chúa nhƣ Lazarô.
Chúng con tin tƣởng Chúa sẽ chúc phúc cho gia đình chúng con
nhƣ Chúa đã chúc phúc cho những ai đã rƣớc Chúa vào gia đình
họ.
Và nếu trong gia đình chúng con, có những chiên lạc, những đứa
con hoang đàng, những đứa con tội lỗi đã chết với ơn nghĩa Chúa,
thì Chúa sẽ nói cùng chúng nhƣ đã nói với Zakêu: “Hôm nay ơn
cứu chuộc đã đến với nhà này”. Chúa là ngƣời cha nhân từ yêu
thƣơng, ngƣời chủ chiên tốt lành, vị lƣơng y thánh vì “Chúa là sự
sống lại và là sự sống”.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là ngƣời bạn tốt nhất của chúng con; lạy Thánh
Giuse bổn mạng chúng con, xin cho chúng con đƣợc ơn biến nhà
chúng con thành nhà Betania thật sự của Trái Tim Chúa. Ƣớc gì
tình bạn chúng con với Chúa Giêsu đƣợc đầy yêu thƣơng, trung
thành và mãi mãi. Mong đời sống hằng ngày chúng con với Vua
chúng con, với khách chúng con kết hợp tâm hồn và ý chí của toàn
thể gia đình chúng con với Trái Tim Chúa Giêsu trên trái đất này
và về sau đƣợïc mãi kết hợp Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần trong gia đình chân thật trên trời. Amen.
f) Kinh đọc mỗi tam nhật. (nhƣ ngày thứ nhát trang 247)
g) Lạy Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua, là Anh và là Bạn
gia đình chúng con, chúng con vui mừng đón nhận Chúa trong gia
thất chúng con, xin cho Nƣớc Cha mau trị đến!
Lạy Mẹ từ mẫu của Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu.
Cầu cho chúng con!
Lạy thánh Giuse, gƣơng mẫu và quan thầy những ai kính mến
Thánh Tâm Chúa,
Cầu cho chúng con!
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Thánh Lazarô, Marta và Maria,
Cầu cho chúng con!
Các thánh thiên thần bản mạnh gia đình chúng con,
Cầu cho chúng con!
Lạy chúa Giêsu, ngƣời bạn thƣơng yêu của những trẻ thơ, xin
Chúa chúc phúc cho tất cả những trẻ thơ trên toàn thế giới.
h) Hát:
Nguyện yêu Chúa
Giuse xóm nhỏ
i) Kết thúc: Tất cả làm dấu: Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và
Chúa Thánh Thần. Amen.

III. Thiết lập Tòa Chúa
Lập tòa Trái Tim Đức Chúa Giêsu nơi chỗ cao quý nhất trong nhà,
nhƣ bên trên trên lò sƣởi ở phòng khách, hay một bàn trải khăn,
chƣng hoa và đèn. Trƣớc lễ nghi “Tôn Vƣơng”, đặt tƣợng Thánh
Tâm Chúa, bộ Kinh Thánh trên một bàn ở phòng kế cận. Nếu dùng
ảnh thì nên dùng ảnh lớn, có khung cho trang trọng. Nếu không có
linh mục tham dự, thì nên làm phép tƣợng, ảnh trƣớc.

Điều 1032. Nghi thức Tôn Vƣơng
1. Dẫn giải:
(Mọi ngƣời an tọa, ngƣời chủ gia đình (cha hay mẹ có đôi lời dẫn
giải về ý việc Tôn Vƣơng)
Chủ gia đình: Hôm nay gia đình chúng ta đang tham dự một nghi
lễ quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Quan trọng, vì nhƣ
chúng ta đã đƣợc hƣớng dẫn, và suy tƣ về sự Tôn Vƣơng Thánh
Tâm Chúa trong mấy ngày qua, Chúa sẽ chúc phúc và ban muôn
hồng ân cho gia đình chúng nhƣ lời Ngài đã hứa. Chúa biết gia
đình chúng ta đang cần những ơn đó.
Khi Tôn Vƣơng, chúng ta tôn nhận Chúa Giêsu là Vua, một vị Vua
Tình Yêu, một nguời Cha yêu mến hơn là một vị vua trị vì. Ngài
trở nên nguồn mạch ban mọi ơn phƣớc, và là Bạn gia đình chúng
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ta, Đấng chữa lành thiêng liêng, ngƣời bạn đƣờng luôn ở bên cạnh,
ngƣời khách quý của mỗi bữa ăn trong gia đình.
Chúng ta muốn suy tôn Ngƣời nhƣ thế vì chúng ta cần đến sự
nâng đỡ của Ngƣời. Ngày nay ngƣời ta không dễ trung thành với lề
luật Chúa, nhƣng với Ngƣời chúng ta có thể làm đƣợc tất cả.
Xin tất cả hãy đứng dậy.
(Nếu nghi thức Tôn Vƣơng đƣợc làm trong Thánh Lễ thì phần
Thống hối và Tin Mừng sẽ theo ngày lễ hôm đó và bỏ phần Thống
Hối (mục 2) và phần Tin Mừng (mục 3) ghi ở dƣới đây, và qua
ngay mục 4 làm phép tƣợng, sau lời huấn dụ của linh mục, ngay
trƣớc khi đọc kinh Tin Kính)

2. Nghi thức thống hối
Chủ gia đình: Gia đình là một nhà thờ nhỏ. Tôn Vƣơng Thánh
Tâm Chúa là phụng vụ của gia đình, sự thờ phƣợng trong gia đình.
Khi tham dự lễ ở giáo xứ, chúng ta dọn mình bằng việc hối tiếc tội
lỗi và xin Chúa thứ tha, cũng thế trong nhà thờ gia đình này, hãy
nói cùng Chúa: chúng con thống hối về những tội lỗi chúng con
phạm đến Chúa hằng ngày và nhất là những lỗi phạm đến đức bác
ái, và xin Chúa thứ tha.
Tất cả: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng…
Ngƣời cha: Lạy Chúa Cha yêu mến, Chúa đã gởi Chúa Con xuống
thế để cho chúng con một gƣơng gia đình chân thật, xin Chúa thứ
tha bao lần chúng con đã quên Chúa trong gia đình chúng con. Xin
Chúa thƣơng xót chúng con.
Tất cả: Xin Chúa thƣơng xót chúng con.
Ngƣời mẹ: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thứ tha những lần
chúng con hoàn toàn không nghĩ đến Chúa trong ngày, không kết
hợp với Chúa trong kinh nguyện, không lần hạt chung trong gia
đình.
Xin Chúa thƣơng xót chúng con.
Tất cả: Xin Chúa Kitô thƣơng xót chúng con.
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Một ngƣời con: Lạy Thánh Thần yêu thƣơng, chúng con phạm đến
Chúa vì không thƣơng yêu nhau và không thƣơng yêu những
ngƣời lân cận. Xin Chúa thƣơng xót chúng con.
Tất cả: Xin Chúa thƣơng xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn
năng thƣơng xót, tha tội và dẫn đƣa chúng ta về cõi trƣờng sinh.
Amen.
Ngƣời cha: Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu thổ lộ
Ngài yêu thƣơng chúng ta đến mức nào. Ngài không gọi chúng ta
là tôi tớ nhƣng là bạn hữu.
3. Tin Mừng của Chúa
Ngƣời đọc: Tin mừng theo thánh Gioan (15:9-17)
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em
nhƣ vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thƣơng của Thầy.
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình
thƣơng của Thầy, nhƣ Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở
lại trong tình thƣơng của Ngƣời.
Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong
anh em, và niềm vui của anh em đƣợc nên trọn vẹn.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thƣơng nhau nhƣ Thầy
đã yêu thƣơng anh em.
Không ai có tình thƣơng nào cao cả hơn tình thƣơng của ngƣời đã
hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều
Thầy truyền dạy.
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc
chủ làm. Nhƣng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì
Thầy nghe đƣợc nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhƣng chính Thầy đã chọn anh
em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh đƣợc hoa trái, và hoa
trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa
Cha nhân danh Thầy, thì Ngƣời ban cho anh em.
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thƣơng nhau.
Đó là Lời Chúa
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Tất cả: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
(Linh mục hay ngƣời điều khiển nói về tình yêu Chúa và ý nghĩa
Tôn Vƣơng)

4) Làm phép tƣợng
Linh mục : Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.
Tất cả: Là Đấng tạo thành trời đất.
Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em.
Tất cả: Và ở cùng Cha.
Linh mục: Chúng ta hãy cầu nguyện.
“Lạy Chúa, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không bác bỏ
việc tạc vẽ ảnh tƣợng của các thánh Chúa, để mỗi khi chúng con
dùng mắt thể xác kính nhìn các ảnh tƣợng đó, thì cũng lại dùng
mắt tinh thần suy niệm hành vi và đời sống thánh thiện của các
ngài mà bắt chƣớc. Chúng con nài xin Chúa làm phép (+) và (+)
thánh hóa những dấu hiệu này để tôn thờ và tƣởng niệm Rất Thánh
Trái Tim Con Một Chúa. Chúng con cũng nài xin Chúa thƣơng
làm cho những ai tôn thờ Con Một Chúa mà có lòng siêng năng sốt
sắng đeo các dấu hiệu này, thì đƣợc nhờ công nghiệp và sự che chở
của Ngƣời và cũng đƣợc Thiên Chúa ban cho ơn thánh đời này
cùng sự vinh hiển trƣờng cửu đời sau. Nhờ cũng một Đức Kitô,
Chúa chúng con. ( Rảy Nƣớc Thánh )
Tất cả : Amen.

5.- Nghi thức Tôn Vƣơng
Ngƣời cha: Thay mặt mọi ngƣời trong gia đình, con xin long trọng
tôn vƣơng Chúa là Vua và là Chủ gia đình này.
Mọi ngƣời quay quần bên ngƣời cha rƣớc tƣợng Chúa Kitô Vua về
chỗ (tòa) danh dự và bên ngƣời mẹ cũng rƣớc Thánh Kinh một
cách kính cẩn và đặt cạnh tƣợng Chúa.
a) Tuyên xƣng đức tin
Ngƣời cha: Bây giờ chúng ta hãy đọc kinh “Tin Kính” để tuyên
xung đức tin và cũng để đền bù những khiếm khuyết về đức tin
trong gia đình chúng ta.
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Kinh Tin Kính:
Tất cả cùng đọc: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô
cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng
là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Ngƣời
xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh; chịu nạn đời quan
Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng
xác; xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống
lại; lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày
sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có Hội Thánh hằng có ở
khắp thế này, các thánh thông công; tôi tin Phép Tha Tội; tôi tin
xác loài ngƣời ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy. Amen.
b) Giao ƣớc (phần chính của nghi lễ)
Ngƣời cha: Ngày hôm nay, gia đình chúng ta đã đƣợc hiến dâng
cho Chúa. Khi chịu phép rửa, chúng ta đã đƣợc cống hiến cho
Chúa, bây giờ chúng ta hãy dâng hiến lại cho Trái Tim rất mến của
Chúa. Đây là giao ƣớc của gia đình chúng ta.
(Xin mời tất cả quỳ và lập giao ƣớc).
Lạy Cha toàn năng hằng hữu, gia đình họ... chúng con (mỗi ngƣời
nêu tên mình, theo thứ tự ngƣời cha, mẹ rồi đến con cái) chúng con
xin hiến dâng bản thân và gia đình cho Thánh Tâm Con Một yêu
dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Ngƣời yêu
thƣơng chúng con với một tình yêu dịu dàng và vĩnh cửu. Xin cho
chúng con biết đáp lại tình yêu này, vì từ nay Ngài đến ngự giữa
gia đình chúng con để cùng sống và chia sẻ cuộc sống của chúng
con bằng cách thức riêng biệt của Ngài.
Lạy Cha, chúng con tự do lựa chọn để thực hiện giao ƣớc tình yêu
này với Cha, và hiến dâng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tất cả
những gì chúng con có, không dành lại một phần nào cho chúng
con, và hứa cải thiện đời sống bằng cách xa lánh tội lỗi và tất cả
những gì có thể dẫn chúng con vào đƣờng tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn nhận Chúa là phần sống động của
gia đình con. Xin thánh hóa những niềm vui của chúng con và an
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ủi chúng con trong những khi sầu khổ. Nguyện xin Thánh Thần
Chúa hằng giúp chúng con nhận ra sự hiện diện đặc biệt của Chúa
giữa chúng con và giữa anh em với nhau.
Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, và qua sự hiến dâng này, xin
giúp chúng con biết tôn trọng nhau một cách sâu xa và đầy yêu
thƣơng. Xin giúp chúng con biết noi gƣơng Trái Tim hiền lành và
khiêm nhƣờng của Chúa để phục vụ lẫn nhau bằng việc thực thi
những nghĩa vụ gia đình một cách trung thành.
Với sự trợ giúp của Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ Maria, xin cho
việc Tôn Vƣơng Trái Tim yêu thƣơng, sống động, thánh thiện và
vinh quang này, Chúa dẫn đƣa chúng con tới một niềm tin, đƣợc
đổi mới trong tình yêu, đầy thƣơng xót của Chúa, cho mỗi cá nhân
chúng con, cũng nhƣ mọi gia đình, đặc biệt là những ngƣời nghèo
khổ và bị áp bức.
Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con để làm cho mọi ngƣời ngoài
gia đình chúng con nhận biết Tình yêu của Chúa. Xin xua tan
những hoài nghi nơi chúng con. Xin tăng cƣờng đức tin chúng con.
Xin đổ đầy tâm hồn chúng con niềm hy vọng thánh thiện. Hƣớng
dẫn chúng con tìm ra những giải pháp hữu hiệu để mang lại hòa
bình và công bằng cho mọi ngƣời. Xin tẩy sạch những sự lo âu sợ
hãi nơi chúng con. Chỉ dạy chúng con biết tuỳ nghi xử dụng đúng
đắn mọi của cải vật chất. Xin chỉ cho chúng con cách vƣợt thắng
sự căm thù giai cấp và tranh chấp cá nhân. Thấm nhuần chúng con
bằng tình yêu Chúa để thực thi ý Chúa, đó là điều chúng con ƣớc
ao tìm kiếm trên đƣờng đến với Chúa Cha. Amen.
Lạy Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa!
Lạy Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, Triều đại Cha ngự đến! Lạy
Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con! Lạy Thánh
cả Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Maria Magarita, cầu cho
chúng con. Vinh danh Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Mẹ
Maria muôn đời. Amen.
c) Lời nguyện chung
Ngƣời cha: Xin Thánh Tâm Chúa đƣợc nhiều ngƣời biết đến, kính
yêu, phụng thờ cách riêng trong gia đình chúng con, trong láng
giềng chúng con, cũng nhƣ trong xứ đạo chúng con. Chúng con
cầu xin Chúa.
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Tất cả: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngƣời mẹ: Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, xin giúp
chúng con luôn luôn sống vững tinh thần Tôn Vƣơng, kết hợp mật
thiết với Chúa trong kinh nguyện chung hằng ngày. Chúng con cầu
xin Chúa.
Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Một ngƣời con: Xin Chúa nhớ đến anh chị em trong gia đình
chúng con, không có mặt hôm nay, còn sống hay đã về với Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa.
Tất cả: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tất cả: Xin Chúa chúc phúc cho các Đức Giám mục, Linh mục,
Phó tế, và các tu sĩ. Xin Chúa ban ơn và gia tăng ơn gọi vào hàng
linh mục, tu trì.
Chúng con cầu xin Chúa.
Tất cả: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngƣời cha: Trong giây phút thinh lặng sau đây, mỗi ngƣời hãy
dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mình.
Sau ½ phút im lặng: Chúng con cầu xin Chúa.
Tất cả: Xin Chúa nhận lời chúng con.
d) Kinh cầu tạ ơn
Ngƣời cha: Nhƣ trong thánh lễ, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Cha
qua Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
cám ơn Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Ngƣời mẹ: Cám ơn Chúa đã cho gia đình chúng con, con cái sum
vầy.
Tất cả: Chúng con cám ơn Chúa.
Con cái: Cám ơn Chúa đã cho chúng con có ba mẹ.
Tất cả: Chúng con cám ơn Chúa.
Ngƣời cha: Chúa đã đến ngự trị trong nhà này.
Tất cả: Chúng con cám ơn Chúa.
Ngƣời mẹ: Chúa đã cho chúng con ngƣời Mẹ hiền, Đức Maria, Mẹ
của Chúa.
Tất cả: Chúng con cám ơn Chúa.
278

Ngƣời cha: Cám ơn Chúa đã cho chúng con đức tin, những phúc
lành, những ơn ích, niềm vui, nỗi buồn và mọi ơn trong gia đình
chúng con.
Tất cả: Chúng con cám ơn Chúa.
e) Dâng gia đình cho Đức Mẹ
Ngƣời cha: Chúa Giêsu là Vua chúng ta, Mẹ Maria, Mẹ Thiên
Chúa là Nữ Vƣơng chúng ta. Nhiều ngƣời đã làm phiền lòng Mẹ vì
những tội lỗi, những lời nói xấu, cách ăn ở buông tuồng. Để đền bù
những tội lỗi ấy và xin Mẹ ơn phù trì, chúng ta hãy dâng mình cho
Trái Tim Đức Mẹ:
Lạy Nữ Vƣơng rất thánh Mân Côi, từ mẫu của loài ngƣời, để làm
tròn ƣớc nguyện của Thánh Tâm Chúa và lời mời gọi của Đức
Thánh Cha, Đấng thay mặt Chúa ở trần gian, chúng con xin dâng
mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và đặt vào lòng Mẹ tất cả gia
đình trong đất nƣớc chúng con và ở toàn thế giới.
Xin nhận trái tim của mỗi ngƣời trong gia đình chúng con làm nơi
đền kính Mẹ, và qua Mẹ đến với Trái Tim Chúa Giêsu, để luật
Chúa hiển thắng trong mọi gia đình trên trần thế. Amen.
f) Cha mẹ chúc phúc cho con cái
Con cái quỳ lãnh phép lành từ cha mẹ.
Cha mẹ làm dấu Thánh Giá trên trán mỗi ngƣời con và nói: “Cha,
(hoặc Mẹ ) chúc phúc lành cho con nhân danh Cha và Con và
Thánh Thần”
Các con thƣa: Amen
g) Linh mục chúc phúc cho cả gia đình.
h) Tất cả ký vào bản Giao Ƣớc với Thánh Tâm Chúa.
Ngƣời cha ký trƣớc, rồi đến mẹ và các con cái. Bản giao ƣớc này
đƣợc đặt trong khung và treo gần tòa Thánh Tâm Chúa.
(Xin xem bằng Tôn Vƣơng trang 253 và 254)
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i) Kết thúc lễ nghi Tôn Vƣơng:
Hát 1 bài kính Thánh Tâm
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Hát 1 bài kính Mẹ
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Điều 1033. Kinh Giao Ƣớc lại mỗi ngày.
(Nên giao ƣớc lại với Chúa thƣờng xuyên, mỗi ngày nếu đƣợc để
duy trì tinh thần hiến dâng)
Lạy Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, chúng con dâng lại lời giao ƣớc
mến yêu và trung thành với Chúa. Xin Chúa giữ gìn chúng con kề
cận Trái Tim Chúa và Trái Tim vẹn sạch Mẹ của Chúa.
Xin cho chúng con biết yêu thƣơng nhau mỗi ngày mỗi nhiều hơn,
tha thứ cho nhau nhƣ Chúa đã tha thứ cho chúng con. Xin dạy
chúng con nhìn nhận Chúa nơi mỗi ngƣời trong gia đình chúng con
và những ngƣời khác ngoài gia đình chúng con, đặc biệt những
nguời nghèo khó hay bị áp bức, yêu mến họ nhƣ Chúa đã yêu mến,
để chúng con trở thành dụng cụ bình an và công bằng.
Xin giúp chúng con thực thi bổn phận hằng ngày chúng con vì yêu
thƣơng Chúa, năng tham dự Thánh lễ và rƣớc lễ để tăng thêm tình
mến Chúa.
Ôi! Giêsu rất mến yêu, là Vua và là bạn gia đình chúng con, chúng
con xin cám ơn Chúa về mọi hồng ân Chúa ban cho chúng con
hôm nay. Xin Chúa gìn giữ gia đình chúng con trong đêm nay, và
xin giúp chúng con biết sống kết hợp với Chúa, để ngày sau tất cả
đều hợp hoan với Chúa trên trời.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria,
- Cầu cho chúng con!
Lạy Thánh Giuse là Đấng che chở Kitô hữu,
- Cầu cho chúng con!
Các thánh Thiên Thần bản mạnh và các thánh bổn mạng,
- Cầu cho chúng con!
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Điều 1034. Phong Trào, Miền, Liên Đoàn,
Đoàn LMTT Tôn Vƣơng Thánh Tâm
Chúa Giêsu.
(Sau khi Cha giảng Anh Đoàn Trƣởng rƣớc tƣợng Thánh Tâm
Chúa đến chỗ danh dự và nói:):
Trƣởng: Lạy Chúa, chúng con Tôn vinh Chúa Giêsu làm Vua và là
Bạn của Đoàn chúng con.
Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, chúng con vui mừng đón nhận Chúa giữa
chúng con. Bây giờ Chúa là vị Thủ lãnh Đoàn Liên Minh Thánh
Tâm chúng con. Chúng con nài xin Chúa ở luôn mãi với chúng
con. Chúng con cần đến Chúa.
Linh Mục / chủ tế xƣớng hay hát kinh Tin Kính.
Tất cả lập lời Giao Ƣớc:
Lạy Chúa Giêsu là Đấng dựng nên trời đất, Chúa là nguồn tình
yêu, nguồn mọi sự tốt lành. Không có Chúa chúng con không làm
gì đƣợc. Chúa đã dạy cho chúng con biết tôn trọng việc làm, nhất
là khi chúng con làm việc để ngợi khen và vinh danh Chúa.
Hôm nay, chúng con đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm Cộng
Đoàn........./Giáo phận Orange (Miền, Phong Trào), tôn nhận Chúa
là vị thủ lãnh thật sự của Đoàn chúng con. Chúng con dâng lên
Chúa lời kinh nguyện, việc làm và cả đời sống chúng con nữa. Và
đây, lạy Chúa là lời giao ƣớc chúng con với Chúa:
Chúng con hứa tuân theo lề luật Chúa, 10 điều răn Đức Chúa Trời,
tám mối phƣớc thật, giáo huấn của Hội Thánh Chúa. Kể từ nay,
những gì Chúa thích, chúng con sẽ ƣa chuộng, những gì Chúa dạy,
chúng con sẽ nghe lời và thực thi một cách tích cực.
Về phần Chúa, xin che chở, chúc phúc và giữ gìn chúng con trung
thành với giao ƣớc này, để khi chúng con tìm nƣớc Chúa trên hết
mọi sự, thì Chúa giữ lời Chúa hứa là “tất cả những gì còn lại, ta sẽ
ban cho gấp bội phần.
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Kinh cầu cảm tạ:
Trƣởng : Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cám ơn Chúa đã
nhận lời chủ động đời sống tông đồ chúng con với tất cả những
phúc lành Chúa sẽ ban cho chúng con.
Tất cả: Chúng con cảm tạ Chúa.
Trƣởng: Chúa đã dựng nên chúng con, ban cho chúng con sự sống
và ban cho chúng con đƣợc ơn trở lại làm con Chúa.
Tất cả: Chúng con cảm tạ Chúa.
Trƣởng: Chúa đã ban cho chúng con Hội Thánh Chúa, Đức Giáo
Hoàng đại diện Chúa trên mặt đất này, các Giám mục, các Linh
mục những ngƣời Chúa đã hứa “Thầy ở với chúng con mọi ngày,
cho đến tận thế ”
Tất cả: Chúng con cảm tạ Chúa.
Trƣởng:Chúa đã ban con cái cho chúng con.
Tất cả: Chúng con cảm tạ Chúa.
Trƣởng: Chúa đã ban cho chúng con đuợc phụng sự Chúa và anh
em chúng con trong đoàn LMTT.
Tất cả: Chúng con cảm tạ Chúa.
Trƣởng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cám ơn Cha về
những hồng ân Cha đã ban cho chúng con trong quá khứ, về những
ơn ích Chúa sẽ ban cho chúng con trong tƣơng lai. Chúng con cầu
xin Cha đừng khi nào để chúng con vô ơn bạc nghĩa. Chúng con
cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, con Chúa và là Chúa chúng con.
Amen.
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ĐOẠN VI
CHIA SẺ LỜI CHÚA
Điều 1040: Tóm tắt cách Chia sẻ Lời Chúa
Ghi Chú:
1) Thực trạng1 : Một số anh em có cảm giác hơi nặng nề khi
tham dự mục chia sẻ Lời Chúa “Tôi không biết chia sẻ những gì”.
Có 2 phần trong phần Chia sẻ Lời Chúa: nghe Lời Chúa (bằng
cách đọc 2 , 3 lần) , lập lại Lời Chúa (mỗi ngƣời nêu lên câu Thánh
Kinh đánh động mình) và Chia sẻ. Nếu anh em chỉ nghe, lập lại
Lời Chúa thôi, thì cũng đủ, vì:
Lời Chúa thật là của ăn nuôi dƣỡng linh hồn nên “Giáo Hội luôn
cung kính Thánh Kinh linh thánh, cũng nhƣ luôn cung kính Mình
Thánh Chúa. Giáo Hội không ngừng mang đến cho tín hữu Bánh
của sự sống, đƣợc lấy trên bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể Chúa
Kitô” (Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải Thiên Chúa, 21). “Nơi
Thánh Kinh, Giáo Hội không ngừng tìm đƣợc luơng thực và sức
mạnh của mình” (nt 24).
Nếu mỗi ngƣời anh em chúng ta tin thật nhƣ thế, thì phần chia sẻ
Lời Chúa sẽ hiệu nghiệm hơn nhiều.
2)Thực trạng2: Một số anh em khác rất thoải mái, dùng mục Chia
sẻ Lời Chúa, để nói lên những suy tƣ của mình; họ dùng những
chữ “Tôi nghĩ rằng”; “ Lời Chúa dạy chúng ta nhƣ thế này”. Chia
sẻ là kể lại những gì mình đã làm để thực thi Lời Chúa vừa
nghe “Tôi đã làm nhƣ thế này, hay tôi đã làm những gì ngƣợc lại
với Lời Chúa (để sửa chữa)”. Chia sẻ không phải là nói những suy
tƣ, hay thuyết giảng. Chia sẻ có mãnh lực lôi cuốn vì ngƣời chia sẻ
làm chứng nhân cho Lời Chúa bằng những việc mình đã làm.
3) Cộng đoàn Cursillo có một lối chia sẻ tƣơng tự, nhƣng họ chia
sẻ về đời sống của ho, chứ không nhất thiết theo bài Phúc âm vừa
đọc. Ngƣời LMTT chia sẻ, để xem đời sống mình có hợp với Lời
Chúa mình vừa đọc không, nếu không thì xin Chúa Thánh Thần
giúp sức để mình có can đảm sống theo Lời Chúa vừa nghe. Phải
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để cho mỗi ngƣời hoàn toàn tự do chia sẻ hay không. Không chỉ
định hoặc luân phiên. Xin nhắc nếu không có gì chia sẻ thì nghe
các anh em khác tặng quà chia sẻ, hay nghe đọc và lập lại Lời
Chúa thôi cũng đủ lắm rồi.
4) Sau khi đọc Lời Chúa, ngƣời hƣớng đẫn đọc lên lời chú giải
nhƣng câu khó hiểu. (Đây là phần học hỏi). Một vài nơi, dùng
những bài suy gẫm lời Chúa đọc lên, thế cho lời chú giải. Lời chú
giải là do những chuyên gia về Kinh Thánh, nói lên tác giả
Thánh Kinh muốn nói gì (tức là Thiên Chúa muốn nói gì với
chúng ta), bài suy gẫm nói lên những suy niệm cá nhân của tác giả
viết bài suy niệm về Lời Chúa. Vì vậy ƣu tiên vẫn là chú giải Lời
Chúa. Có nhiều sách Công giáo (Tin Lành thì nhiều lắm) chú giải
Thánh Kinh Công giáo (nhƣ The New Jerome Biblical
Commentary, The Jerusalem Bible, Catholic Commentary on Holy
Scripture Orchard, Bernard Ed) hay nhƣng lời chú giải ở
footnotes của “Tân Ƣớc, Kinh Thanh trọn bộ của Tòa Tổng
Giám Mục Saigon”, hay Chú Giải của Lm. Antôn Trần văn Kiệm,
Vincent Lê Phú Hải trong "VietCatholic Bible 2003". Nếu Phó
Tuyên Nghiên Huấn Phong Trào, Nghiên Huấn Miền, Liên Đoàn,
Đoàn kết hợp với nhau (chú giải Phúc âm các Chúa Nhật) thì
không những làm cho các buổi “Học Hỏi và Chia sẻ” của Liên
Đoàn thêm phần phong phú, má còn giúp ích rất nhiều cho các
Đoàn khi họ học hỏi Lời Chúa.
5) Những ghi chú còn lại nằm trong phần “Nguyên tắc chia sẻ”
sau phần Chia Sẻ Lời Chúa. Những ghi chú này đƣợc viết sau
những buổi huấn luyện và thực thi về “Học Hỏi và Chia sẻ Lời
Chúa” do Cha Mai khải Hoàn thuyết trình, vị linh mục đã có công
mời gọi và tham dự với anh em trong việc nhật tu Thủ Bản, nhất
là phần Lời Chúa và Sơ Đồ tổ chức.

Điếu 1041. Nguyên tắc chia sẻ Lời Chúa
1. Tin thật Lời Chúa thật là của ăn nuôi dƣỡng linh hồn.
Chúng ta cần Lời Chúa nhƣ chúng ta cần ăn uống mỗi ngày. “Giáo
Hội luôn cung kính Thánh Kinh linh thánh, cũng nhƣ luôn cung
kính Mình Thánh Chúa. Giáo Hội không ngừng mang đến cho tín
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hữu Bánh của sự sống, đƣợc lấy trên bàn tiệc Lời Chúa và Thánh
Thể Chúa Kitô” (Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải Thiên Chúa, 21).
“Nơi Thánh Kinh, Giáo Hội không ngừng tìm đƣợc luơng thực và
sức mạnh của mình” (nt, 24).

2.Tin thật Chúa hiện diện giữa chúng ta và nhìn nhận tất cả
là anh chị em trong Chúa.
3. Chia sẻ vắn gọn về một ý, một vấn đề thôi.
4.Chia sẻ cảm nghiệm sống thật của mình. Dùng chữ “tôi” khi
chia sẻ.
5. Không khuyên dạy, phê phán hay ngụ ý mỉa mai.
6. Tuyệt đối giữ kín những lời chia sẻ của anh chị em.

Điều 1042. Cách Chia Sẻ Lời Chúa
1) Lời nguyện mở đầu
2) Đọc Lời Chúa chậm rãi và sốt sắng.
3) Ngƣời hƣớng dẫn đọc lời chú giải vài câu khó hiểu nhất (không
quá 3 câu).
4) Đọc Lời Chúa chậm rãi và sốt sắng lần 2 (Trong phút yên lặng
tiếp, mỗi ngƣời có thể cầm bút gạch những chữ, câu đánh động
mình ). Mỗi ngƣời nói lên một chữ hoặc một câu đánh động tâm
hồn mình nhất.
3) Suy niệm và chia sẻ Lời Chúa
Đọc lại Lời Chúa lần thứ ba.
(Sau phút yên lặng). Mỗi ngƣời chia sẻ một cảm nghiệm sống hoặc
một mệnh lệnh Chúa muốn nói với mình qua Lời Chúa vừa đọc.
(Dùng chữ “tôi” khi chia sẻ).
4) Lời nguyện tự phát và quyết tâm.
Mỗi ngƣời chia sẻ lời cầu nguyện tự phát cùng với một quyết tâm
(cụ thể và dễ) muốn thực hành trong tuần (tháng).
5) Lời nguyện kết thúc.
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ĐOẠN VII
NGHI THỨC CHI TIẾT
Điều 1050. Nghi lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức
của Ban Thủ Lãnh
1. Sau khi giảng Cha tuyên bố đôi lời
2. Phần giới thiệu: (Vị điều khiển bƣớc lên bục và đọc)
Tham chiếu kết quả bầu cử trong phiên họp ngày ____tháng ____
năm 20______, tại _____________________, dƣới sự chủ toạ của
Cha Tuyên Uý ____________________của Phong Trào, Miền,
Liên Đoàn (Đoàn ) LMTT/CĐ ___________________. Những vị
sau đây đã đƣợc đề cử vào các chức vụ trong ban Trị Sự Đoàn
LMTT nhiệm kỳ 20__- 20__, xin mời quý ông (anh):
· Ô____________________. Trƣởng
· Ô____________________. Phó ______
· Ô____________________. Phó ______
· Ô____________________. Phó ______
· Ô____________________. Thƣ ký
· Ô____________________. Thủ quỹ
· Ô____________________. UV Xã Hội
· Ô____________________. UV Phụng vụ
· Ô____________________. UV Thủ Kỳ

Vị điều khiển nói: Sau đây là nghi thức Tuyên Thệ nhậm chức.
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3. Nghi Thức Tuyên Thệ (Tuyên Hứa):
Cha Chủ Tế: Ơn phù trợ ở nơi danh Chúa.
Đáp:

Là Đấng tạo thành trời đất.

Cha Chủ Tế: Chúa ở cùng Anh Em.
Đáp:

Và ở cùng Cha.

Cha Chủ Tế: Nhân danh Đức Giám Mục Địa Phận, tôi xin hỏi
anh em:
- Nhận lãnh trách nhiệm điều hành Đoàn (Liên Đoàn/Miền/Phong
Trào) LMTT anh em có tuyên hứa trung thành với tôn chỉ và mục
đích đƣợc định rõ trong Thủ Bản không?
Đáp: Chúng con xin tuân hành giữ nhƣ vậy.
Cha Chủ Tế: Anh em có tuyên hứa tập trung mọi nỗ lực, làm việc
trong công cuộc cổ võ lòng tôn thờ Thánh Tâm Chúa và thực hiện
các việc Tông Đồ với lòng bác ái vị tha không?
Đáp: Chúng con xin tuân hành giữ nhƣ vậy.
Tất cả quỳ đọc Kinh Dâng mình :
Lạy Chúa Giêsu,/ vì yêu thƣơng chúng con,/ Chúa đã chịu chết khổ
nhục trên Thánh giá,/ và đã lập Bí Tích Thánh Thể/ là thần dƣợc
nuôi sống linh hồn chúng con./ Chúa thật là vị ân nhân độc nhất
của chúng con, /song chúng con đã phụ ân bội bạc cùng Chúa bằng
nhiều cách,/ chúng con chỉ đáng luận phạt,/ nhƣng Chúa vẫn luôn
đổ tràn ơn phúc trên chúng con./ Hôm nay chúng xin dâng mình
cho Trái Tim Chúa,/ xin Chúa thƣơng nhận tấm lòng thành của
chúng con./ Chúng con muốn dâng những hy sinh khổ cực hằng
ngày/ để thông phần đau khổ với Chúa trong Vƣờn Cây Dầu,/ cũng
nhƣ muốn đƣợc bênh vực Chúa/ qua việc làm chứng nhân cho
Chúa giữa trần gian./
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ hạnh phúc cho chúng con biết bao/
khi đƣợc mời làm tông đồ cho Chúa./ Xin giúp chúng con biết
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dâng cho Chúa/ mọi kinh nguyện,/ mọi công việc và những vui
buồn trong cuộc sống/ để hiệp thông cùng hy lễ của Chúa./ Xin
dùng sức mạnh tình yêu của Chúa/ soi dẫn và thôi thúc chúng con/
làm mọi việc chỉ vì lòng mến Chúa,/ để cho danh Chúa đƣợc cả
sáng/ và Nƣớc Chúa mau hiển trị khắp nơi./ Amen./
Cha Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy nhận lấy những lời
hứa mà các con cái Chúa vừa dâng lên để chứng tỏ lòng trung
thành, kính mến Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hăng hái làm cho
Chúa hiển trị trong tâm hồn họ, trong các đoàn viên LMTT, Gia
Đình và Cộng Đoàn họ. Xin Chúa ban cho họ đƣợc trung thành giữ
những lời hứa ấy và sống xứng đáng là những Tông Đồ Chúa.
Đáp: Amen.
Cha Chủ Tế: Nhân Danh Đức Giám Mục Địa Phận và Linh Mục
Tổng Tuyên Uý Liên Đoàn LMTT, tôi tuyên bố chấp nhận anh em
là những vị đại diện cho Đoàn (Liên Đoàn, Miền, Phong Trào)
LMTT của (tên cấp nhƣ Phong Trào, Miền, Liên Đoàn nhƣ Cộng
Đoàn ____ / Giáo Phận___).
4. Trao bằng bổ nhiệm:
Cha Chủ Tế: Anh em hãy nhận lấy văn bằng này nhƣ chứng thƣ
xác nhận từ nay, anh em là tông đồ nhiệt thành của Thánh Tâm
Chúa. Anh em đƣợc hƣởng những ân huệ thiêng liêng dồi dào
đáng đƣợc lãnh nhận vì chức vụ của anh em.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy nhận lấy những ngƣời con
Chúa đây. Họ ao ƣớc sống dƣới cờ Thánh Tâm Chúa, để bênh vực
quyền lợi và làm vinh hiển danh Chúa. Chớ gì văn bằng chúng con
mới trao cho họ, khuyến khích họ thêm can đảm chiến đấu vớ`i kẻ
thù vô hình vằ hữu hình của Chúa và bảo đảm cho họ toàn thắng,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đáp: Amen
Vị điều khiển nói: Sau đây là nghi thức trao cờ Đoàn.

1. Trao cờ (Đoàn, Liên Đoàn, Miền, Phong Trào)
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( UV Thủ Kỳ trao cờ Đoàn cho Cựu Trƣởng, sau đó Cựu Trƣởng
trao cờ lại cho Cha CVhủ Sự và Cha chủ sự sẽ trao lại cho Tân
Trƣởng)

Cựu Trƣởng

Vị trí 1-9 Tân Ban Trị Sự: 1.Tân Trƣởng 9. UV Thủ Kỳ
Cha Tuyên Uý trao cờ cho tân Đoàn / Liên Đoàn Trƣởng/ Tổng
Liên Đoàn Trƣởng, Phong Trào.
Tân Trƣởng trao cờ cho UV Thủ Kỳ cắm vào vị trí cũ xong trở về
chổ đứng.
Cha Tuyên Uý giới thiệu tân Ban Trị Sự /Ban Thủ Lãnh với Cộng
Đoàn dân Chúa. Tất cả đều quay xuống đứng nghiêm chỉnh để
chào. Sau đó lần lƣợt trở về chổ ngồi theo thứ tự: lên trƣớc về
trƣớc.
6. Thánh Lễ tiếp tục . . .

291

CHƢƠNG XI
ÂN XÁ
Lưu ý: Trong Thủ Bản nguyên thủy(1888 The Handbook of the
Holy League of Sacred Heart for Men, trang 10-12), Cha sáng lập
Phong Trào LMTT rất chú trọng đến các ân xá. Hội Tông Đồ Cầu
Nguyện và Hội LMTT đƣợc Hội Thánh ban rất nhiều ơn Toàn xá.

Điều 1051. Thủ Bản Ân Xá, Chuẩn Mực và Ân
ban “The Handbook of indulgences,
Norms and Grants”
1. Thủ Bản Ân xá đƣợc viết theo cuốn “The Handbook of
Indulgences, Norms and Grants” ấn bản của Hội Đồng Giám Mục
Hoa Kỳ và đƣợc Thánh bộ Xá Giải Tòa Thánh (Apostolic
Penitenciary) chuẩn y ngày 8/11/1988, do Catholic Book
Publishing Co., New York, ấn hành 1991. Ấn bản này dựa theo ấn
bản thứ 3 của Thánh bộ Xá Giải Apostolic Penitentiary
“Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessione” do Liberia
Editrice Vatican ấn hành 1986.
2. Tội là sự vi phạm đến luật Chúa, chối từ một cách vô ơn tình
yêu Chúa và do đó xúc phạm đến Thiên Chúa. Tội trọng làm mất
sự hiệp thông với Thiên Chúa, không thể hƣởng sự sống vĩnh cửu
(hình phạt đời đời). Tất cả các tội nặng hay nhẹ, đem đến một hình
phạt hữu hạn -còn gọi là vạ- tội nhân phải chịu, để thanh tẩy, để
bảo vệ sự bất khả xâm của luật luân lý và hoàn lại uy quyền vinh
quang nguyên thủy của Thiên Chúa.
3. Vì thế muốn đƣợc tha hết tội lẫn vạ, cần phải thống hối trở về
với Chúa và đền tội vì đã xúc phạm đến lòng từ ái và sự khôn
ngoan của Ngài. Nếu không đền tội đời này, sẽ phải đền tội đời
sau.
4. Tất cả chúng ta ngƣời lữ khách trần thế đều phạm tội xúc phạm
đến Chúa và cần đến lòng nhân từ Chúa tha vạ do tội gây nên.. Về
câu 1 Gioan 1,8: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng
ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.” Công Đồng
Carthage phán: “Ai cho rằng lời nói chúng ta có tội, là một lời nói
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khiêm nhƣờng chứ không phải là xác tín một sự thật, thì ngƣời đó
sẽ bị luận phạt”.
4. Ân xá là sự tha thứ những hình phạt hữu hạn do tội gây nên mặc
dù phần tội xúc phạm đến Chúa đã đƣợc tha (qua sự thống hối và
lãnh nhận phép hòa giải). Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội đƣợc
ban ân xá, tức là đƣợc chia ban cho giáo dân kho tàng chuộc tội
của Chúa Kitô và các thánh. (Chuẩn 1, trang 19), nếu họ thực thi
những điều kiện Hội Thánh chỉ định với ý nguyện ngay lành.
5. Mầu nhiệm các thánh thông công cho ta biết mội tội làm toàn
nhiệm thể Chúa Kitô đau đớn, cũng nhƣ mỗi công đức làm cho
toàn nhiệm thể Chúa Kitô đƣợc hƣởng.
6. Thánh lễ Misa và các phép bí tích vẫn là những nguồn chánh để
thánh hóa (làm cho sự sống Thiên Chúa nơi tạo vật phát triển
thêm) và thanh luyện.
7. Thủ bản ân xá nhấn mạnh đến những kinh, những việc làm, -có
ân xá- giúp giáo dân sống mật thiết với Thiên Chúa, để không còn
sự chia rẽ nguy hiểm giữa đời sống thƣờng nhật và đời sống thiêng
liêng, để mọi việc làm của con ngƣời trần thế đều làm vinh danh
Chúa. Vì thế thủ bản nói việc năng nhận các ân xá đƣa đến sự tham
dự Thánh lễ và các phép bí tích thừong xuyên hơn, làm cho giáo
dân mỗi ngày mỗi kết hợp với Thiên Chúa hơn.
CHUẨN MỰC VỀ ÂN XÁ
1. Ân xá đƣợc chia thành: ân toàn xá tha hết các vạ do các tội gây
nên, còn ân xá từng phần chỉ tha một phần vạ thôi.
2. Có thể áp dụng ân xá (toàn hay từng phần) cho chính mình, cho
những linh hồn đã qua đời, nhƣng không áp dụng cho những ngƣời
khác còn sống.
3. Muốn đƣợc hƣởng ân xá, phải có ý muốn đƣợc hƣởng và thực
thi những điều kiện chỉ định.
4. Muốn đƣợc hƣởng ân toàn xá, phải:
a. Quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi kể cả tội nhẹ.
b. Xƣng tội.
c. Rƣớc lễ.
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d. Làm việc chỉ định có ân toàn xá.
e. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Về 3 điều kiện xƣng tội, rƣớc lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo
Hoàng, có thể thực thi vài ngày trƣớc hay sau khi làm việc có ân
xá. Về việc xƣng tội Thánh bộ Xá Giải ( Apostotlic Penitentiary),
nói thêm là trong vòng 20 ngày13. Riêng phần rƣớc lễ và cầu
nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nên thực thi trong ngày lãnh ân
Toàn xá. Nói khác đi, xƣng tội một lần đủ để hƣởng ân toàn xá 20
ngày trƣớc và 20 ngày sau đó. Về việc rƣớc lễ không bắt buộc
phải rƣớc lễ ngày đƣợc hƣởng ân Toàn xá, nhƣng mỗi ân Toàn xá
đi đôi với một lần rƣớc lễ. Có thể thực thi điều kiện cầu nguyện
theo ý Đức Giáo Hoàng bằng cách đọc kinh “Lạy Cha” và kinh
“Kính Mừng” theo ý Đức Giáo Hoàng, hay bất cứ một kinh nào
khác.
Đặc biệt nữa là Cha giải tội có quyền thay đổi việc làm và các điều
kiện để lãnh ơn toàn xá cho những ai, vì bất khả kháng, không thể
chu toàn việc làm hay các điều kiện tiên khởi14.
5. Mỗi ngày có thể lãnh đƣợc nhiều ân xá từng phần, nhƣng chỉ
hƣởng đƣợc một ân toàn xá thôi, trừ khi sắp chết, có thể hƣởng
thêm ân toàn xá.
Sau đây là những việc làm đƣợc hƣởng ân xá từng phần:
a. Tín hữu đƣợc ân xá từng phần, nếu họ dâng lên Chúa trong
niềm tin phó thác khiêm cung, bằng đôi lời nguyện vắn dù
trong tâm trí, các việc làm hằng ngày, những nhẫn nại chịu
đựng trong đời sống của họ.
b. Tín hữu đƣợc ân xá từng phần, nếu phụng sự anh chị em
khác đang cần đến sự giúp đỡ, bằng thời gian hay vật chất,
trong niềm tin yêu Chúa.
c. Tín hữu đƣợc hƣởng ân xá từng phần, nếu biết hãm mình
tránh những niềm vui thỏa thích chính đáng, trong tinh
thần đền tội.
13

Given in Rome at the offices of the Apostolic Penitentiary, 29 January 2000.
Cardinal William Wakefield Baum
14
Hiến chƣơng Tông Đồ về Ân xá, Chuẩn 11 (Apostolic Constitution on
Indulgences, Norm 11)
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Sau đây là các ân toàn xá (xin chú ý đến 4 ân đầu), có thể lãnh
đƣợc quanh năm, (nhớ phải thêm các điều kiện thông thƣờng):
1. Tín hữu viếng Chúa, trong vòng ½ tiếng đông hồ, để tôn thờ
Chúa, sẽ đƣợc một ân toàn xá. Đƣợc ân xá từng phần nếu ít hơn ½
giờ.
2. Tín hữu lần chuỗi Mân côi trong nhà thờ hay nhà nguyện, hay
trong gia đình, hay trong tu viện, hay trong hội đoàn, đƣợc ân toàn
xá nếu đọc liên tục chuỗi 50, suy gẫm các mầu nhiệm. Gẫm các
mầu nhiệm phải đƣợc đọc lên nếu cầu nguyện chung, nhƣng nếu
cầu nguyện riêng thì suy gẫm là đủ.
3. Tín hữu đọc Sách Thánh một cách cung kính vì là Lời Chúa và
nhƣ là đọc sách thiêng liêng (đọc sách để giúp đời sống Thiên
Chúa trong mình tăng trƣởng), và ít nhất trong ½ tiếng đồng hồ,
đƣợc một ân toàn xá. Đƣợc ân xá từng phần nếu ít hơn ½ tiếng.
4. Tín hữu đi đàng Thánh Giá một cách cung kính, để suy gẫm sự
đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu, đƣợc hƣởng một ân Toàn xá.
14 chặng đàng Thánh giá phải đƣợc thiết lập cách hợp lệ (nhƣ
trong nhà thờ).
5. Ngoài việc lãnh bí tích xức dầu, ngƣời sắp chết hay trong cơn
nguy chết, đƣợc ân toàn xá khi nhận phép lành Tòa Thánh do linh
mục ban. Nếu không có linh mục, Hội Thánh cũng ban cho ngƣời
sắp chết hay trong cơ nguy chết, đƣợc hƣởng ân toàn xá, nếu họ có
cầu nguyện cách nào đó trong đời sống của họ. (Điều kiện nếu họ
có cầu nguyện, cách nào đó, trong đời sống của họ thay thế cho 3
điều kiện thông thƣờng là xƣng tội, rƣớc lễ và cầu nguyện cho Đức
Giáo Hoàng. Nên dùng Thánh giá để lãnh ân toàn xá.
6. Tín hữu viếng thăm nghĩa địa cầu cho kẻ chết, trong các ngày 1
đến 8 tháng 11, đƣợc hƣởng một ân toàn xá (nên nhƣờng ân toàn
xá lại cho kẻ chết).
7. Tín hữu rƣớc lễ lần đầu hay tham dự rƣớc lễ lần đầu đƣợc hƣởng
một ân toàn xá.
8. Linh mục làm Thánh lễ mở tay và tín hữu tham dự thánh lễ mở
tay đều đƣợc một ân toàn xá.
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9. Tín hữu tham dự trọn 3 ngày tĩnh tâm hay nghe vài bài giảng và
dự buổi bế mạc tuần đại phúc, đƣợc hƣởng một ân toàn xá.
10. Linh mục mừng 25 năm, 50 năm và 60 năm truyền chức và lập
lại lời hứa trƣớc mặt Chúa chu toàn bổn phận ơn gọi mình, và tín
hữu tham dự thánh lễ mừng kỷ niệm ngày truyền chức này, đƣợc
hƣởng một ân toàn xá.
11. Tín hữu lập lại lời tuyên hứa ngày chịu phép rửa, trong đêm
Phục Sinh, đƣợc hƣởng một ân toàn xá.
12. Tín hữu đọc chung kinh “Đền tạ Thánh Tâm Chúa” ngày
lễ Thánh Tâm Chúa, đƣợc hƣởng một ân Toàn xá.
13 Tín hữu đọc chung kinh “Hiến dâng (loài ngƣời) cho Chúa
Kitô Vua” ngày lễ Chúa Kitô Vua, đƣợc hƣởng một ân toàn xá.
13b. Tín hữu viếng nhà thờ hay nhà nguyện, ngày lễ “Lòng
Thƣơng Xót Chúa -Chúa Nhật II Phục Sinh- tham dự kinh cầu hoặc
một việc đạo đức kính Lòng Thƣơng xót Chúa, hoặc trƣớc
Thánh Thể, đọc 1 kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và một kinh kêu
cầu Lòng Thƣơng Xót Chúa, đƣợc hƣởng một ơn toàn xá15.
14. Tín hữu lãnh nhận một cách kính cẩn phép lành ĐGH ban cho
thành phố và thế giới (urbi et orbi), hiện thân hay qua truyền thanh
truyền hình, đƣợc hƣởng một ân toàn xá.
15. Tín hữu dạy và nghe giáo lý, đƣợc hƣởng một ân xá từng phần.
16. Tín hữu xử dụng những huy hiệu, xâu chuỗi, thánh giá đƣợc
ĐGH hay Giám mục làm phép, đƣợc lãnh ân toàn xá, ngày các
thánh Phêrô và Phaolô. Nếu Linh mục hay thầy Phó Tế làm phép
đƣợc ân xá từng phần.

1052. Điều kiện thông thƣờng để lãnh ơn
Toàn xá:
1)
2)

Dốc lòng chừa hết các tội, kể các tội nhẹ.
Xƣng tội và rƣớc lễ:

15

Sắc lệnh của Thánh Bộ Hòa Giải ban ngày 3 tháng 8, 2002. Sắc lệnh còn
nhấn mạnh đến điều kiện “ quyết tâm từ bỏ mọi tội, kể cả tội nhẹ”.
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a) Xƣng tội: trong vòng 20 ngày trƣớc hoặc 20 ngày sau ngày
nhận ơn toàn xá . Nói khác đi, xƣng tội một lần, có thể lãnh ơn
Toàn xá cho 20 ngày trƣớc hoặc 20 ngày sau, hay 40 ân Toàn xá
(mỗi ngày một ơn, nếu hội đủ các điều kiện khác).
b) Rƣớc lễ: nên rƣớc lễ ngày lãnh ơn Toàn xá, nhƣng có thể rƣớc
20 ngày trƣớc hay 20 ngày sau ngày đƣợc ơn toàn xá. Nhƣng mỗi
lần rƣớc lễ thì đƣợc một ơn toàn xá thôi. Nói khác đi một lần rƣớc
lễ đi đôi với sự đƣợc hƣởng một ơn toàn xá.
3) Làm việc chi định để đƣợc ơn Toàn xá, và có ý định lãnh ơn
Toàn xá. Ví dụ:
a)Viếng Thánh Thể (½ tiếng) với ý chỉ thờ lạy Thiên Chúa.
b) Đọc sách Thánh (½ tiếng) một cách kính cẩn vì là Lời Chúa.
c) Đi đàng Thánh Giá và suy gẫm về Chúa chịu nạn (½ tiếng) .
d) Đọc 1 chuỗi Mân Côi và gẫm các Mầu nhiệm ở nhà thờ hay
trong gia đình.
e) Viếng nghĩa trang cầu cho các Đẳng trong các ngày 2/11 đến
8/11. Ơn toàn xá này chỉ đƣợc áp dụng cho các Đẳng.
4) Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: nên cầu nguyện ngày nhận
ơn Toàn xá, nhƣng có thể 20 ngày trƣớc hay 20 ngày sau. Điều
kiện đƣợc thực thi bằng cách đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính
mừng theo ý Đức Giáo Hoàng hay một kinh nào khác thích hợp.
Riêng nếu phải viếng nhà thờ nhƣ cho năm thánh 2000, khi viếng
các nhà thờ Đức Giám Mục chỉ định, còn thêm 1 Kinh Tin Kính.
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Điều 1201. Thánh Margarita Maria Alacoque
(1647-1690)
Thánh Margarita Maria Alacoque
sinh ngày 22 tháng 7 năm 1647, tại
L'Haute Court, Burgungy, Pháp. Mồ
côi cha lúc nhỏ nên gia đình mẹ và
cô gặp nhiều khó khăn tài chánh.
Lúc lớn lên, mẹ cô muốn cô lấy
chồng nhƣng cô lại muốn dâng hiến
mình cho Thiên Chúa trong đời
sống tu trì, nhất là sau khi đƣợc
Chúa chữa lành một căn bệnh tình
rất trầm trọng. Sau đó lại đƣợc
Chúa hiện ra trong một thị kiến sau
Thánh Margarita 1647-1690
khi rƣớc lễ và đƣợc bảo là Chúa
muốn chọn cô làm bạn trăm năm
(sống đời sống tu trì.) Ngày 20/6/1671, cô đƣợc dòng Thăm Viếng
ở Paray-le-Monial chấp nhận làm tu sinh. Nữ tu Margarita đƣợc
mặc áo dòng ngày 25/8 cùng năm, khấn dòng ngày 6/10/1672 và từ
đó càng trở nên mật thiết hơn với Thiên Chúa.
Vào lễ thánh Gioan Tông đồ 27/12/1673, Chúa hiện ra
lần đầu tiên và giao cho Margarita sứ vụ truyền bá lòng tôn
sùng Thánh Tâm Chúa. Ngài để tôi tựa vào ngực của Ngài rất
lâu, trong khi Ngài tỏ cho tôi về những kỳ diệu của tình yêu Ngài
và những bí nhiệm của Thánh Tâm Ngài, từ trƣớc đếnnay vẫn dấu,
nhƣng lúc này lầnđầu tiên, Ngài đã mở Trái Tim Ngài ra cho tôi.
Ngài nói với tôi: “Trái Tim Ta yêu nhân loại nồng nàn, đắm đuối,
nên không cầm nỗi tình yêu nồng cháy này nửa, và dùng con để tỏ
ra cho loài ngƣời hầu họ đƣợc hƣởng kho tàng quý báu, thánh hóa
và cứu rỗi, để họ khỏi sa vực sâu tội lỗi.”
Thứ Sáu đầu tháng 1674: Chúa hiện ra lần thứ 2, thánh nữ kể
lại:
- “Trái Tim Chúa hiện ra nhƣ một ngôi tòa lửa, sáng hơn mặt trời,
trong nhƣ pha lê, với vết thƣơng đáng kính, vòng gai xung quanh
và thánh giá phía trên -nói lên ngay từ khi nhập thể, Trái Tim Ngài
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sẽ phải chịu cay đắng, nghèo khổ, xỉ nhục, đau đớn, nhạo báng,
suốt cả đời Ngƣời và trong cơn chịu nạn.
“Ngài rất ƣớc mong đƣợc loài ngƣời yêu Ngài, và vì muốn cứu loài
ngƣời khỏi vanh nuốt Satan, nên Ngài muốn tỏa Trái Tim của
Ngài, để kho tàng tình yêu, lòng thƣơng xót, ân sủng, ơn nên thánh
và ơn cứu rỗi của Chúa tuôn tràn xuống những ai kính thờ Trái
Tim Nhục Thể, đặt hình ảnh Trái Tim Ngài trên ngai danh dự.
Lễ Đức Mẹ viếng bà thánh Isave 2/7/1674, Chúa hiện ra lần
thứ 3
Chúa hiện ra đầy
vinh quang năm dấu
thánh chiếu tỏa nhƣ
những mặt trời. Lửa
từ khắp thân thể Ngài
tỏa ra, nhƣng đặc biệt
nhất là lồng ngực
bùng cháy nhƣ một
lò lửa. Ngài mở ngực
ra, lộ ra Trái Tim khả
ái của Ngài là nơi
phát xuất những
ngọn lửa tình yêu
này.
Ngài tỏ ra nguồn yêu
tinh tuyền, tình yêu
quá mức Ngài dành
cho
loài
ngƣời,
nhƣng chỉ nhận lại
Margarita and the Sacred Heart
lạnh lùng, khinh
mạng. “Ôi! Nếu loài
ngƣời chỉ đáp lại phần nào tình yêu Ta, -Ngài than thở- thì Ta
không để ý những gi Ta đã làm trong cuộc chịu nạn, mà còn làm
hơn nữa, nếu làm hơn đƣợc. Còn con, con có thể làm Ta vui
sƣớng bằng cách thay thế họ đền bù những vô ơn của họ đƣợc
không?
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Phƣơng cách thứ nhất: Là Rƣớc lễ -dĩ nhiên tham dự thánh lễcàng nhiều càng tốt, nhất là trong ngày thứ Sáu đầu tháng.
Phƣơng cách thứ hai: Là chia sẻ cuộc hấp hối của Ta trong vƣờn
Dầu, để Chúa Cha nguôi giận và xin Ngài thứ tha cho tội nhân,
mỗi tối thứ năm, từ 11giờ đến 12 giờ đêm, trong tƣ thế phủ phục,
mặt sát đất, Việc này an ủi Ta và làm dịu bớt đôi phần nỗi buồn
chết đƣợc mà Ta gánh chịu khi các môn đệ đều bỏ rơi Ta. (Giờ
Thánh phát sinh từ lời hƣớng dẫn này.)
16/6/1675: Chúa hiện ra lần thứ 4, tỏ ra cho thánh nữ Margarita
Trái Tim Ngài và nói:
“Trái Tim này đã yêu thƣơng loài ngƣời đến không chứa gì hết, kể
cả chết đi vì yêu, nhƣng đa số chỉ đáp trả bằng vô ơn, khinh dể, bất
kính, phạm thƣợng lạnh lùng đối với Thánh Thể, bí tích tình yêu.
Điều làm ta đau khổ hơn nữa là cả những tâm hồn tận hiến cũng
hành động nhƣ vậy.
“Vì thế Ta xin con dành riêng ngày thứ Sáu sau lễ Mình Thánh
Chúa, để tôn vinh Trái Tim Ta, ăn năn đền bù cho những tội
phạm bất kính Ta phải chịu suốt những lần đƣợc đạt chầu trên bàn
thờ, bằng một hành động đền tạ và nhất là Rƣớc lễ.”
Mặc dù đƣợc thánh Claude de la Colombière làm linh hƣớng và
bảo đảm về những thị kiến này, Margarita gặp rất nhiều chống đối
không những từ bên ngoài mà cả những chị em trong dòng cũng
không tin, cho
Margarita là lập
dị. Margarita đã
phải chịu đau
khổ cho đến khi
chị qua đời,
ngày 17 tháng
10 năm 1690.
Thi haøi cuûa thaùnh nöõ Margarita ñöôïc thaáy
Chị vẫn chƣa
nguyeân veïn, 140 naêm sau khi chết vaø hieän
thấy đƣợc lòng
ñöôïc ñaït döôùi baøn thôø chính ôû Paray-letôn sùng Thánh
Monial
Tâm Chúa phổ
biến rộng nhƣ Chúa Thánh Tâm và chị mong muốn, nhƣng chị
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cũng đƣợc phần nào an ủi khi cộng đoàn đƣợc phép cử hành lễ
Thánh Tâm cách riêng tƣ năm 1686, và một thánh đƣờng đƣợc xây
dựng ở Paray-le-Monial năm 1688 để kính Thánh Tâm Chúa. Mãi
đến 75 năm sau, qua sự cố gắng các Cha dòng Tên, lòng Tôn Sùng
Trái Tim Chúa mới bắt đầu đƣợc phổ biến rộng.
Nữ tu Margarita Alacoque đƣợc Đức PIÔ IX phong chân Phƣớc
ngày 18/9/1864, Đức Bênêdictô XV phong thánh năm 1920 và Hội
thánh tƣởng nhớ Ngài ngày lễ 16 tháng 10 mỗi năm. Thi hài
nguyên vẹn của thánh Margarita đƣợc giữ dƣới bàn thờ chính ở
Paray-le-Monial.

Điều 1202. Chân Phƣớc Maria của Thánh
Tâm Chúa (1863-1899)
Maria Droster zu Vishering, sinh ngày
8 tháng 9 năm 1863 tại Munster, Đức
quốc. Ngay lúc thiếu thời, vui tƣơi và
đầy nhựa sống, cô đã tỏ lòng sùng
kính Thánh Tâm và Chúa Thánh Thể.
Năm 188, ở tuổi 25, Maria Droster xin
nhập
dòng

Congregation of Our Lady of
Charity of the Good Shepherd tại
Munster, lấy tên Mary of the
Divine Heart. Ngay từ buổi đầu
đời sống tu trì, Maria cảm
nghiệm đƣợc tình yêu Thánh
Tâm Chúa, mà nếu không có sự
hy sinh, thì đó chỉ là mơ mộng.
Thánh Tâm Chúa, hiện ra nhiều
lần với Ngài, và muốn Ngài đệ
lên Đức Giáo Hoàng Lêo XIII, ý
muốn Chúa đƣợc dâng nhân loại cho Trái Tim Chúa. Sau nhiều lần
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do dự và đƣợc chính Chúa chữa lành một cơn bệnh ngặt nghèo
(nhƣ nữ tu Maria nói trƣớc) Đức Lêô XIII công bố Thông Điệp
Annum Sacrum, dâng nhân loại cho Trái Tim Chúa, ngày 11 tháng
6, năm 1899. Đức Giáo Hoàng Piô X sau này truyền dâng nhân
loại mỗi năm.
Nữ tu Maria of the Divine Heart đƣợc Chúa gọi về ngày 6 tháng 6,
năm 1899. Thi hài, không mục nát của Ngài hiện đƣợc trƣng bày
tại Emesinde, Bồ đào Nha. Ngày 1 tháng 11, năm 1975 nữ tu
Maria of the Divine Heart đƣợc Đức Paholô VI phong chân
phƣớc.

Điều 1203. Nữ tu Benigna Consolata

(1885-

1916)
Maria Consolata Ferrero, sinh ngày
6/8/1885 tại Turin, Ý và đƣợc Chúa gọi
về ngày 1/9/1916. Lúc 17 tuổi, (năm
1902) cô bắt đầu viết nhật ký, theo lời
yêu cầu cha linh hƣớng Boccardo, kể
lại những gì Chúa đã nói với cô, nhƣng
sau này cô thổ lộ Chúa đã nói chuyện cùng cô trƣớc đó lâu lắm.
Ngày 25/6/1903, trong nhật ký, Chúa Giêsu nói: “Cha muốn con
dâng mình cho Trái Tim Ta để cứu rỗi các tội nhân bằng cách dâng
việc làm của con nhƣ một lời nguyện”. Một dịp khác: “Ta cần con
cho Ta mƣợn đầu con, đời sống con, những khả năng của con dù
đó là những tặng phẩm của Ta, để con trở thành dụng cụ của tình
yêu lòng thƣơng xót của Ta. Giao cho con nhiệm vụ làm Trái Tim
Ta đƣợc hiểu biết và yêu mến nhiều hơn, hãy nhận lấy nhiệm vụ
này vì yêu mến Ta và để thực hiện việc này con hãy gia nhập Dòng
Viếng Thăm.”
Cô đƣợc nhận nhập dòng ngày 30/12/1907, mặc áo dòng ngày
5/11/1908 lấy tên là Benigna Consolata, khấn trọn đời ngày
23/11/1912. Trong suốt 4 năm tới, đời sống nữ tu của Benigna là
một gƣơng vâng lời và hy sinh. Chúa nói “ Benigna, rất ít linh hồn
tiến triển nhanh trên đƣờng tình yêu, vì rất ít ai chịu khó chọn con
đƣờng hy sinh”. (Những mặc khải khác đƣợc ấn hành trong cuốn
sách “Vade Mecum”.)
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Điều 1204. Nữ tu Josepha Menéndez (18901923)
Josepha Menéndez sinh ngày 4 tháng 2
năm 1890 tại Madrid Tây Ban Nha, đƣợc
Chúa gọi về ngày 29/12/1923.
Ngày 4/2/1920 Josepha đến Poitiers, Pháp
nhập dòng Thánh Tâm, mặc áo dòng
16/7/1920. Chúa nói cùng Josepha: “Ta
chọn con làm công cụ của Cha vì không
phải những gì con có, nhƣng vì con chẳng
là gì cả. Cha muốn dùng con để tỏ lòng
thƣơng xót của Ta và Trái Tim yêu
thƣơng của Ta cho mọi ngƣời biết một
lòng thƣơng xót vô bờ bến.” Josepha trở thành trung gian giữa loài
ngƣời và Trái Tim Chúa. Chúa cho Josepha biết giá trị cứu chuộc
của sự đau khổ để cứu rỗi các linh hồn. Trong cuốn “Tiếng gọi tình
yêu”, hầu hết những trao đổi giữa Chúa và Josepha đƣợc ghi chép
và ấn hành.

Điều 1205. Thánh Faustina
(1905-1938)
Helena Kowalska sinh ngày 25/8/1905 tại
Glogow, Balan và đƣợc Chúa gọi về ở
Cracovie, Balan ngày 5/10/1938. Sinh
trƣởng trong một gia đình nghèo, Helena
phải chờ rất lâu để đáp lại lời Chúa gọi
sống đời sống tu trì. Cuối cùng cô đƣợc
dòng Đức Mẹ Thƣơng Xót nhận, lãnh nhận
Thaùnh Faustina
Kawalska (1905áo dòng ngày 30/4/1924 và đổi tên thánh
1938)
Maria Faustina. Nữ tu Faustina, trải qua
nhiều giai đoạn cảm thấy khô khan trong tâm hồn. Ngày 22/2/1931
Faustina đƣợc thị kiến thấy hình Lòng Thƣơng Xót Chúa và lời
yêu cầu thực hiện hình ảnh này. Và cũng từ đó, Faustina trở thành
tông đồ của Lòng Thƣơng Xót Chúa. Mãi đến tháng 6 năm 1934,
họa sĩ Kazmierowski mới hoàn tất bức ảnh, (Hình Lòng Chúa
Thƣơng Xót, trang 24) không giống hẳn nhƣ Faustina thấy, nhƣng
đƣợc Chúa an ủi: “Ân ích của bức tranh này không ở cây bút phát
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họa hay màu mè đã tô nhƣng duy
nhất ở nơi ơn phƣớc Ta sẽ ban cho.”
Ngày 13/9/1936 Faustina đƣợc Chúa
dạy cho lần hạt Lòng Thƣơng Xót
Chúa, đặc biệt cho kẻ sắp chết: “Lạy
Cha hằng hữu, con xin dâng lên
Cha, Mình, Máu, linh hồn và thiên
tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền
bù tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn
thế giới.”
Nữ tu Faustina đƣợc phong Chân
Phƣớc ngày 18/4/1993 và đƣợc Đức
Gioan Phaolô II phong thánh ngày
30/4/2000. Lễ “Lòng Thƣơng Xót
Chúa” đƣợc ấn định vào Chúa Nhật
II Phục Sinh và cũng là lễ bổn mạng của Phong Trào LMTT.

Điều 1206. Linh mục
Édouard Hamon, SJ, vị sáng
lập PT/LMTT
Édouard Jean Marie Hamon sinh ngày
8/11/1841 tại Vitré, Brittany, Pháp.
Năm 1861 gia nhập dòng Tên (SJ) dạy
học trƣờng các Cha Dòng Tên ở Mertz
từ năm 1865 đến năm 1868, năm ngài
di chuyển qua Gia nã Đại và tiếp tục
dạy học ở Collège Sainte Marie.
Thụ phong linh mục năm 1872, ngài
tiếp tục dạy cho đến năm 1879. Sau đó
ngài chuyển giảng phòng tại Gia Nã
Đại (Canada) và Mỹ. Một thuyết trình gia hùng hồn, đạo đức Ngài
không ngớt dấn thân giảng phòng, chú trọng đến những tệ đoan
trong gia đình: tục tĩu, dâm ô, thiếu tiết độ, phạm thƣợng, rƣợu
chè Ngài còn chống những tệ đoan này bằng cách cho in những
sách nhỏ “Những khốn khổ của nhân loại: nguyên nhân và những
Cha Edouard Hamon (18411904) Vò saùng laäp PT/
LMTT
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tật xấu”, “Vua của ngày: Rƣợu chè”. (Những tệ đoan này sẽ là điều
Hội viên LMTT hứa sẽ tránh xa trong lời hứa nhập đoàn)
Ngài sáng lập Phong Trào LMTT năm 1884, đốc thúc các nam
nhân gia nhập để cứu rỗi các gia đình, sống theo Phúc âm. Nguyệt
san “Ngƣời đƣa tin của Thánh Tâm Chúa” làm của ăn nuôi sống
các đoàn viên. Năm 1886, Ngài sát nhập Phong Trào LMTT vào
Hội Tông Đồ Cầu nguyện do cha Gautrelet, SJ sáng lập, hầu các
đoàn viên LMTT đƣợc hƣởng tất cả những quyền lợi thiêng liêng
của Hội TĐCN. Đến năm 1890 ngài lập đƣợc 103 đoàn, với
36,275 đoàn viên.
Ngài qua đời khi đang giảng phòng ở Leeds, Québec ngày 11
tháng 6 năm 1904, nhƣ ngài hằng mong muốn: chết đang khi giảng
phòng, trong tƣ thế chiến đấu.

Điều 1207. Linh mục Gautrelet, SJ, vị sáng lập Hội
Tông Đồ Cầu Nguyện (HTĐCN)
Francois-Lazare Gautrelet (sau này mới đổi thành Xavier khi nhập
dòng Tên) sinh ngày 15 tháng 2 năm 1807, tại Champigny, Saôneet-Loire, Pháp. (qua đời ngày 4 tháng 7 năm 1886 tại Montbrison,
Lore, Pháp), trong một gia đình 12 con.
Năm 1829, làm tập sinh Dòng Tên , di chuyển qua Ý năm 1830 vì
cuộc cách mạng Pháp, học toán và khoa học ở Fribourg, thần học ở
Brigg, Thụy sĩ năm 1832. Trở về Vals, Le Puy năm 1833 và đƣợc
thụ phong linh mục tại Nhà thờ Đức Mẹ ở Puy. Lúc vừa 35 tuổi
Cha Gautrelet đƣợc chọn làm Bề trên Tập Viện, nhiệm sở chỉ dành
riêng cho những vị cao niên đày kinh nghiệm!
Giữa đa số việc linh hƣớng, nghe giải tội, thuyết trình Cha
Gautrelet nảy ra ý định thành lập Hội Tông Đồ Cầu Nguyện ngày 3
tháng 12 năm 1844, hiến dâng lên Chúa tất cả những việc mình
làm, những nguyện vọng, những đau khổ, những hạn hẹp của
chính mình hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu, đáp trả lại tình yêu
Thiên Chúa, để cứu rỗi các linh hồn. Cha Gautrelet đƣợc Cha
Henri Ramière phụ tá, và sau khi kế vị, Hội TĐCN đã phát triển
mạnh mẽ dƣới sự điều khiển của ngài, trong gần 24 năm.
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Cha Gautrelet qua đời ngày 4 tháng 7 năm 1886 tại Montbrison,
Lore, Pháp.
Hội TĐCN nay đƣợc rải rác khắp hoàn cầu và số Hội viên lên đến
40 triệu ngƣời, mỗi ngày cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, dâng
mọi việc làm, mọi tƣ tƣởng, mọi vui buồn lên Thiên Chúa, kết
hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu, với mầu nhiệm yêu đƣơng Cứu
chuộc, với hy lễ Tạ ơn của Chúa Giêsu, để cứu rỗi các linh hồn, để
nƣớc Cha lan tràn khắp thế gian trong sự hiệp nhất với toàn thể
Hội Thánh Chúa.

Điều 1208. Linh mục Gérard Gagnon, DCCT vị
du nhập PTLMTT vào Việt Nam (1914- )
Sinh năm 1914 tại Gia-nã-Đại, khấn
dòng năm 1935, sang Việt Nam
cùng năm, học tại học viện Dòng
Chúa Cứu Thế, Hà nội, và thụ phong
linh mục ngay ở đây ngày 6/6/1940.

Lm. Geùrard Gagnon, DCTT
(1914- )

Đứng trƣớc nguy cơ thất bại các
Phong Trào Công Giáo trong Giáo
Hội Việt Nam, cha Gérard Gagnon đã
âm thầm du nhập Phong Trào
LMTT và thử nghiệm việc tổ chức
các cuộc tĩnh tâm dành cho anh chị
em giáo dân của, Cha Gagnon đƣợc
Đức Khâm Sứ và Hội nghị các Giám
mục chỉ định làm Tổng Tuyên Úy
các Phong Trào Công Giáo Tiến

Hành năm 1955.
Một trong những thành công rực rỡ nhất trong các hoạt động của
cha Gagnon vào thời kỳ cuối thập niên 1050, đầu thập niên 1960,
là việc thiết lập và dùng Biệt thự Thánh Tâm Đàlạt vào việc phục
vụ tông đồ. Tính đến năm 1968. Biệt thự Thánh Tâm đã đón tiếp
khoảng 1,000 lƣợt linh mục và khoảng 30,000 lƣợt giáo dân đến
tĩnh tâm và hun đúc tinh thần tông đồ giáo dân.
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Điều 1208. Linh mục Đào Hữu Thọ, DCCT,

vị
tông đồ Thánh Tâm Chúa, làm phát triển mạnh Phong Trào LMTT
tại Việt Nam.
Đào Hữu Thọ sinh ngày 15/9/1917 tại Saravanakhet, Lào trong
một gia đình lƣơng dân gốc Quảng Trị. Cả gia đình đƣợc nhận
phép Rửa tội năm lên bảy, tên thánh là Giacôbê. Gia nhập Dòng
Chúa Cứu Thế tại Huế và đƣợc nhận vào tập viện Dòng Chúa Cứu
Thế tại Hà nội, khấn dòng năm 1943, thụ phong linh mục ngày
27/5/1948.
Cũng vào năm này, Ngài nhận lãnh chức vụ Tổng Tuyên Úy cho
Hội Liên Minh Thánh Tâm, do Cha Gérard Gagnon (tên Việt là
Cha Nhân), thuộc tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Anne de Beaupré, Gianã-Đại du nhập vào Việt Nam.
Dƣới sự điều khiển của Ngài, phong trào đƣợc phát động mạnh
mẽ. Lễ tuyên hứa đầu tiên đƣợc thực hiện năm 1950 tại xứ Nam
Đông, các lớp huấn luyện cán bộ
đƣợc tổ chức, tờ Tín Thƣ Thánh
Tâm đƣợc phát hành, các đoàn
đƣợc thành lập tại Bắc Ninh, Bùi
Chu..
Sau Hiệp định Geneve năm 1954,
nhiều đoàn viên di cƣ vào Nam.
Năm 1957, Hội Đồng Giám mục
Việt Nam, thẩm định Phong Trào
LMTT là một đoàn thể Công Giáo
Tiến Hành và bổ nhiệm Cha
Lm. Giacoâbeâ Ñaøo Höõu
Thoïï (1917-1984) vò toâng
Giacôbê Đào Hữu Thọ làm Tổng
ñoà LMTT taïi Vieät Nam
Giám Đốc Phong Trào LMTT
Việt Nam. Phong Trào đƣợc thành
lập ở Huế, ở Long Xuyên năm 1960, ở Nha Trang năm 1961. Tờ
Tín Thƣ Thánh Tâm Chúa đƣợc phổ biến trên toàn quốc. Phong
Trào phát triển mạnh ở Xuân Lộc, Đàlạt, Phú Cƣờng, Kontum,
Ban-mê-thuật. Đến năm 1970, một đại hội Thủ Lãnh LMTT toàn
quốc đƣợc triệu tập tại Chủng Viện Thánh Giuse trong 3 ngày liên
tiếp. Cuốn Thủ Bản tái bản lần thứ 3, đƣợc ra mắt trong đại hội
này.
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Cho đến tháng 4 năm 1975, Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm đã
có 143 đoàn LMTT hoạt động trong các giáo xứ. Cha Giacôbê Đào
Hữu Thọ đã phải thích nghi Phong Trào hoạt động dƣới danh nghĩa
Chí Tâm, không chỉ dành riêng cho nam giới. Thánh Tâm Chúa là
động lực trong 40 năm giảng dạy đại phúc của Ngài. Ngài đƣợc
Chúa gọi về ngày 14/12/1984.

Điều 1209. Linh mục Matéo C. Boevey, sáng
lập Phong Trào Tôn Vƣơng
Edward Maxim Crawley-Boevey sinh
ngày 18/11/1875 tại Arequipa, Peru, và
đƣợc Chúa gọi về tại Valpraiso, Chili
ngày 4/5/1960.
Đƣợc nhận vào dòng Thánh Tâm tháng
Giêng 1891, Sƣ huynh Joseoh Stanislas
khấn dòng vĩnh viễn ngày 11/9/1892 và
thụ phong linh mục ngày 17/12/1898 tại
nhà thờ chính tòa Santiago. Các Bề trên
gởi cha qua Âu châu chữa bệnh.
Ngày 24/8/1907 cha vào nhà thờ Chúa
hiện ra ở Pary-le-Monial, cầu nguyện và
đƣợc Chúa chữa lành cách lạ lùng. Khi quỳ gối cảm tạ, Cha đƣợc
Chúa soi sáng, phác họa một chƣơng trình chinh phục từng nhà
một, từng gia đình một trên khắp hoàn cầu cho Trái Tim Chúa.
Cha trở về Chile, thực hiện dự án Tôn Vƣơng. Cho đến 1911, có
gần 120, 000 gia đình tôn vƣơng Chúa. Cha Matéo, trở lại Âu
Châu năm 1914, và để tránh những sự khó khăn từ Giáo quyền địa
phƣơng, Cha đã xin và đƣợc Đức Bênêdictô chuẩn y việc Tôn
Vƣơng, đặt tƣợng Chúa Thánh Tâm trên bàn thờ danh dự, để Chúa
Kitô làm Vua trong gia đình. Ngày 25/1/1935 cha Matéo sang
miền Đông Nam Á (và có ghé Sàigòn giảng tĩnh tâm). Đến năm
1919, Phong Trào Tôn Vƣơng đƣợc đƣa vào 14 nƣớc Âu Châu, 19
bên Mỹ Châu, 6 ở Đông Nam Á, 15 ở Phi Châu và 7 ở Oceanie.
Tận lực và đau yếu, cha đƣợc Chúa gọi về sau khi chịu đủ các phép
bí tích ngày 4/5/1960.
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PHỤ LỤC
CHỨNG CHỈ
VĂN BẰNG
MẪU ĐẦU VĂN KIỆN
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Bằng Tôn Vƣơng
Xử dụng cho gia đình có 2 con hay ít hơn

GIAO ÖÔÙC
GIA ÑÌNH CHUÙNG CON KYÙ TEÂN DÖÔÙI ÑAÂY

LONG TROÏNG TOÂN VÖÔNG THAÙNH TAÂM
CHUÙA LAØM

VUA GIA ÑÌNH CHUÙNG CON
VAØ HIEÁN DAÂNG TOAØN THEÅ GIA ÑÌNH
CHUÙNG CON,
NGÖÔØI SOÁNG NHÖ KEÛ ÑAÕ CHEÁT, CHO

TRAÙI TIM RAÁT THAÙNH CHUÙA
GIEÂSU
____________________

_____________________

Cha:
_______________________
Con:
_______________________
LM Tuyeân UÙy

Meï:
_______________________
Con:
_______________________
Ñaïi Dieän PT Toân Vöông

Möøng kính troïng theå ba leã Thaùnh Taâm
Chuùa, Chuùa Kitoâ Vua vaø Leã Loøng
Thöông Xoùt Chuùa, Naêng nhaän pheùp
Hoøa Giaûi, döï leã vaø Röôùc leã, vieáng
Thaùnh Theå, ñoïc Kinh Thaùnh, laàn hoät,
naêng giao öôùc laïi vôùi Thaùnh Taâm Chuùa
Ngaøy……Thaùng……Naêm………….
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Bằng Tôn Vƣơng
Xử dụng cho gia đình có 4 con hay ít hơn

GIAO ÖÔÙC
GIA ÑÌNH CHUÙNG CON KYÙ TEÂN DÖÔÙI
ÑAÂY

LONG TROÏNG TOÂN VÖÔNG THAÙNH
TAÂM CHUÙA LAØM

VUA GIA ÑÌNH CHUÙNG CON
VAØ HIEÁN DAÂNG TOAØN THEÅ GIA ÑÌNH
CHUÙNG CON,
NGÖÔØI SOÁNG NHÖ KEÛ ÑAÕ CHEÁT,
CHO

TRAÙI TIM RAÁT THAÙNH CHUÙA
GIEÂSU
_____________________
Cha:
_____________________
Con:
_____________________

______________________
Meï:
_______________________
Con:
_______________________

Con:
_____________________
LM Tuyeân UÙy

Con
______________________
Ñaïi Dieän PT Toân Vöông

Möøng kính troïng theå ba leã Thaùnh Taâm Chuùa,
Chuùa Kitoâ Vua vaø Leã Loøng Thöông Xoùt Chuùa,
Naêng nhaän pheùp Hoøa Giaûi, döï leã vaø Röôùc leã,
vieáng Thaùnh Theå, ñoïc Kinh Thaùnh, laàn hoät,
naêng giao öôùc laïi vôùi Thaùnh Taâm Chuùa

Ngaøy……Thaùng……Naêm………….
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Bằng Tôn Vƣơng
Xử dụng cho gia đình có hơn 4 con

GIAO ÖÔÙC
GIA ÑÌNH CHUÙNG CON KYÙ TEÂN DÖÔÙI
ÑAÂY

LONG TROÏNG TOÂN VÖÔNG THAÙNH
TAÂM CHUÙA LAØM

VUA GIA ÑÌNH CHUÙNG CON
VAØ HIEÁN DAÂNG TOAØN THEÅ GIA ÑÌNH
CHUÙNG CON,
NGÖÔØI SOÁNG NHÖ KEÛ ÑAÕ CHEÁT,
CHO

TRAÙI TIM RAÁT THAÙNH CHUÙA
GIEÂSU
_____________________________
_________________________________
Cha:
Meï:
______________
_______________
________________
Con:
Con:
Con :
______________
________________

_______________
Con :
_______________

________________
Con:

Con :

_____________________
LM Tuyeân UÙy

Con :

Con :

______________________
Ñaïi Dieän PT Toân Vöông

Möøng kính troïng theå ba leã Thaùnh Taâm Chuùa,
Chuùa Kitoâ Vua vaø Leã Loøng Thöông Xoùt Chuùa,
Naêng nhaän pheùp Hoøa Giaûi, döï leã vaø Röôùc leã,
vieáng Thaùnh Theå, ñoïc Kinh Thaùnh, laàn hoät,
naêng giao öôùc laïi vôùi Thaùnh Taâm Chuùa

Ngaøy……Thaùng……Naêm………….
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Chứng Chỉ Tuyên Hứa

314

Bổ Nhiệm Thƣ
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Bằng Tri Ân
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ĐẦU VĂN KIÊN (LETTER HEAD)

1.

PHONG TRÀO LMTT VIỆT NAM TẠI HOA KỲ:

LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
Điạ chỉ: …………………… ĐIỆN THOAI:………………………

2.

MIỀN: - Thí dụ Miền Tây Nam
PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM VIỆT NAM
TẠI HOA KỲ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM MIỀN TÂY NAM HOA
KỲ
Điạ chỉ: …………………………ĐIỆN THOAI: ………………………

3. LIÊN ĐOÀN: Thí dụ Liên Đoàn Orange
TỔNG LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM VIỆT
NAM
MIỀN TÂY NAM HOA KỲ
LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM GIÁO PHẬN ORANGE
Điạ chỉ: ……………………ĐIỆN THOAI: …………………………

4. ĐOÀN: Thí dụ Đoàn St. Columban
LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
GIÁO PHẬN ORANGE

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM CỘNG ĐOÀN St. COLUMBAN
Điạ chỉ: ………………………ĐIỆN THOAI:
…………………………
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Ga
GLCG 85
Ha 23
HTĐCN
Ind Doct

Lc
MKTC 12
Mt

Tin Mừng Theo Thánh Gioan
Giáo Lý Công Giáo, điều 85
Thông Ðiệp Haurietis Aqua của Ðức Piô
XII, đoạn 23.
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện
Hiến chƣơng Tông Đồ Indulgentiarum
Doctrina (Giáo Thuyết Ân Xá) của ĐGH
Phaolô VI, ban hành ngày 1/1/1967
Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca
Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải của Thiên
Chúa, đoạn 12 của Công Đồng Vaticanô 2
Tin Mừng Theo Thánh Matthêu
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Tri Ân
Phong Trào Liên Minh Thánh
Tâm
Việt Nam tại Hoa Kỳ
Xin tri ân đến tất cả quý Cha Tổng Tuyên Úy,
Quý Cha Tuyên Úy,
Và quý anh đã đóng góp công sức, tài chánh
hoặc bằng lời cầu nguyện
để thực hiện Thủ Bản LMTT 2014 cùng với
Ban Thủ Lãnh Phong Trào Trung Ƣơng.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô
là Thủ Lãnh khắc ghi danh tánh và công lao
của quý Cha và quý Anh
Vào Trái Tim Tình Yêu của Ngài.16

16

Ta seõ ghi vaøo Thaùnh Taâm Ta muoân ñôøi nhöõng ai coå ñoäng cho vieäc
Toân Thôø Thaùnh Taâm Ta. (Lôøi höùa thöù 11)
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Vài hàng về Thủ Bản
Liên Minh Thánh Tâm 2014
Sau khi thành lập Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam tại
Hoa Kỳ - bắt đầu từ 2010 - với nhiều cố gắng của nhiều Linh mục,
quý Cha Tổng Tuyên Úy, Tuyên Úy và quý anh thiện chí khắp nơi
để cùng soạn Thủ Bản này, nay xin gởi đến quý Cha và quý Đoàn
Viên Liên Minh Thánh Tâm
để cùng một lòng, một ý phát huy
Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa trên toàn quốc Hoa Kỳ và hy
vọng một ngày gần đây trên khắp thế giới.
Sau khi đã tham các tài liệu dựa theo:
- Thủ bản LMTT (của Lm. Đào Hữu Thọ, VN),
- Cẩm Nang 1998 LMTT (Giáo phận Galveston-Houston)
- Thủ bản Nhật Tu 2000, Thủ Bản LMTT 2007 (GP Orange)
- Thủ bản nguyên thuỷ bằng tiếng Anh Handbook of the Holy
League of The Sacred of Jesus, for Men with Hymns and
Prayers, 1888 của vị sáng lập viên Phong Trào Liên Minh
Thánh Tâm, Lm. Edouard Hamon, S.J.
Với đệ trình của Cha Tổng Tuyên Úy, cùng ới Cha Phó Tổn Tuyên
Úy Phong Trào LMTT
Cùng với sự khích lệ của Đức Cha Mai Thanh Lƣơng,
Giám Mục Phó Giáo phận Orange.
Thủ Bản này đã đƣợc Đức Cha Kevin W. Vann, JCD, DD,
Giám mục Giáo phận Orange, California
cho phép ấn hành (imprimatur) ngày 27 tháng 4 năm 2014
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Tài liệu tham khảo
Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa
-

-

-

De l’excellence de la dévotion au Coeur adorable de Jésus, Père J.Galliffet,sj,
1861;
Devotion to the Sacred Heart of Jesus-the, Fr John Croise, sj;
Devotion to the Sacred Heart, Fr. Louis Verheylezon,sj, 1978;
Giờ Kinh Phụng Vụ do nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ;
Handbook of Indulgences Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, 1988,;
Heart of the Redeemer, Timothy T O’Connell, 1992.
Spiritual Exercises to conquer oneself and regualate one's life without
determining oneself through any tendency that is disordered,” thánh Ignatiô
viết vào năm 1535;
“Lớp học ngắn về Thiên Chúa” của phong trào Cursillo, Édouard Bonnin; My
Daily Offering, Apostleship of Prayer
Updated Devotion to the Sacred Heart, Walter Kern, 1975

Thông Điệp, Sắc Lệnh của các Giáo Hoàng và Tài liệu của
Giáo Hội
-

Annum Sacrum, Thông Điệp, ĐGH Lêô 13, 1899;
Auctorem Fide, Tông thƣ , ĐGH Pi ô 6, 1794;
Dives in Misericordis, Thông điệp, Thánh GH Gioan Phaolô 2, 1980;
Dominum et Vivificantem, Thông điệp, Thánh GH Gioan Phaolô 2, 1986
Haurietis Aquas, Thông điệp DGH Piô 12, 1956;
Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân(Công Đồng Vatican 2)
Indulgentiarum Doctrina (Giáo Thuyết Ân Xá) ĐGH Phaolô VI, 1967;
Investigabiles Divitias Christi, ĐGH Phaolô 6, 1965;
Laudis Canticum , Tông Huấn Phao-lô VI; Mediator Dei, Tông thƣ, ĐGH Piô
12, 1947
Miserentissimus Redemptor, Thông Điệp ĐGH Piô 11, 1928
Mystery and Worship of the Holy Eucharist, GH Gioan Phaolô 2, 1980).
Ngƣời Tín Hữu Giáo Dân, Tông Huấn, Thánh GH Gioan Phaolô 2;
Quas Primas, Thông Điệp ĐGH Piô 11, 1925;
Redemptor Hominis, Thông điệp, Thánh GHGioan Phaolô 2, 1979;
Redemptoris Mater, Thông điệp, Thánh GH Gioan Phaolô 2, 1987;
Tâm thƣ gởi các Gia đình, GH Gioan Phaolô 2, 1994
Thánh Công Đồng chung Vaticanô 2, Giáo Hoàng Học Viện Piô X, 1972
Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (viết tắt MKTC 25).
Giáo Lý Công Giáo (viết tắt GLCG), NS Trái Tim Đức Mẹ, 1996

Thủ Bản Liên Minh Thánh Tâm (LMTT)
-

Cẩm Nang LMTT, Liên Đoàn LMTT, Giáo phận Galveston-Houston, 1998
Handbook of the Holy League of the Sacred Heart for Men, 1888, LM sáng lập
PT/LMTT Edouard Hamon
Quy Lệ của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, đƣợc Đức Phaolô VI chuẩn y và đƣợc
Đức Gioan Phaolô II tái chuẩn y năm 1985.
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-

-

Thủ Bản do LM Đào Hữu Thọ, ấn hành tại Việt Nam và tái xuất bản tại
Orange County, Hoa Kỳ, 1971
Thủ Bản Nhật Tu, LMTT Orange County, 2000 và Thủ Bản 2007

Tiểu sử
-

-

The life of St Margaret Mary Alacoque, Rev Emile Bougaud;
Nữ tu Maria Consolata Ferrare, từ Internet;
Nữ tu Josepha Menendez, Tiếng gọi Tình Yêu, LM Phêrô Trí, 1967, dịch từ Un
appel à l’amour;
Tiểu sử Thánh nữ Faustina Kowalska, do nữ tu Barbara Jesus Tomaszwski
Nhật ký Lòng Thƣơng Xót Chúa do thánh nữ Faustina Kawalska
Các Tiểu sử khác đƣợc viết theo tài liệu từ Internet
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