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Thánh Lễ Sáng - Biệt Kính Thánh Cả Giuse
Hội Thảo 1
Sinh hoạt tùy nghi
Hội Thảo 2
Giải trí
Đi Đàng Thánh Giá
Sinh hoạt tùy nghi (cá nhân hay theo nhóm)
Thánh Lễ Đại Trào
Biệt Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
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"Thánh Thể là nguồn mạch
và là tột đỉnh của đời sống Kitô giáo"
(Hiến Chế Lumen Gentium, 11).
Bởi thế, theo truyền thống
Giáo Hội vẫn có các Đại Hội Thánh Thể Thế Giới
(thường 4 năm 1 lần,
lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1881
và lần 50 ở Dublin Ái Nhĩ Lan vào năm 2012),
và hằng năm vào
các ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa,
Đức Thánh Cha vẫn đích thân chủ sự
Rước Kiệu Thánh Thể qua các đường phố
từ Đền Thờ Gioan Latêranô
đến Đền Thờ Đức Bà Cả.
Trong tâm tình tôn thờ Thiên Chúa
và thờ kính Người trong Phép Thánh Thể ấy
của Giáo Hội và với Giáo Hội,
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm tại Kerens Texas
tổ chức Ngày Thánh Thể
(9-12/6/2011)
với chủ đề:
«Các con hãy cầm lấy mà ăn»
(Mt 26:26)

Thánh Lễ Bế Mạc
Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
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Chủ Đề

lệnh truyền của Chúa Giêsu vì ích lợi thiêng liêng cho linh
hồn; các ngài đón nhận hồng ân và sự cai trị của Chúa
Giêsu. Bánh thánh của Chúa Giêsu chính là Mình Ngài,
làm của nuôi linh hồn và là bảo chứng cho sự sống đời
sau.
“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống
nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà
được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không
phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn
bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Gn 6:57-58).

T

rước khi Ngài chịu chết, Chúa Giêsu thiết lập Phép
Thánh Thể, một dấu ấn tình yêu của ơn cứu
độ. Trong bữa tiệc ly, cùng ăn với các môn đệ,
Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: ‘các con hãy nhận
lấy mà ăn’. Khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu
đã ra lệnh cho các tông đồ rằng mỗi khi cử hành mầu
nhiệm thánh thì tuyên xưng Chúa chịu chết và sống lại vì
ơn cứu độ nhân loại. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cầm
lấy bánh, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, bẻ ra, trao
cho các tông đồ và nói: ‘các con hãy cầm lấy mà ăn’.
Các tông đồ phải làm gì? Các ngài, “cầm” lấy bánh và
“ăn”, thể theo lệnh truyền của Thầy chí thánh. Các tông
đồ tiếp nhận Chúa Giêsu vì Thầy mình trao nộp hiến
dâng chính Mình để xá tội nhân loại. Các tông đồ theo
7

Chúng ta cần được Mình Thánh Chúa Giêsu làm của nuôi
sống linh hồn. Bánh Thánh không phải để trưng bày cho
thấy, nhưng là nguồn sinh lực cho đời sống thiêng liêng
khi nhận lãnh, khi “cầm” và “ăn”.
Người Kitô hữu nhận lãnh ơn thánh vì được sống kết hợp
với Chúa Giêsu Kitô. Người Kitô hữu được sống do bởi
“ăn” Chúa Giêsu, rước Ngài vào trong lòng. Đời sống của
người Kitô hữu có được là do Chúa Giêsu Kitô ban
cho. Chúa Giêsu Kitô là đầu và tất cả là chi thể của
Ngài. Nhành cây sống do nhựa cây có được từ thân
cây. Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch sự sống, nên chúng
ta cũng được sống do kết hợp mật thiết với Ngài.

Rev Dominico Nguyễn Đức Hạnh, OSB
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CHẦU THÁNH THỂ
11:00-12:00 đêm Thứ Năm ngày 9-6

“Tôi là bánh sự sống.
Ai đến với Tôi sẽ không bao giờ đói,
ai tin Tôi sẽ không bao giờ khát...
Chính Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời.
Bánh Tôi sẽ ban chính là thịt Tôi cho thế gian sự sống…
Người nào ăn thịt Tôi và uống máu Tôi
thì ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”
(John 6:35,51-56)
Cử Hành
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hát tôn thờ Thánh Thể
Âm thầm chiêm ngắm Chúa
Tâm Sự của Chúa Giêsu Thánh Thể
Âm thầm cảm nghiệm tâm sự của Chúa
Hát nguyện cầu cùng Chúa
Cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa (Kinh
Mân Côi Thánh Thể)
7. Hát Tantum Ergo
8. Phép lành Thánh Thể
9. Theo luân phiên chầu Chúa (cho tới 7 giờ sáng)
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Tâm Sự của Chúa Giêsu Thánh Thể

“Trái Tim Cha tràn ngập tình thương vĩ đại cho các linh
hồn, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Nếu họ có thể
hiểu được Cha là Người Cha tuyệt nhất đối với họ, cũng
như hiểu được rằng, chính vì họ mà Máu cùng Nước đã
chảy ra từ Trái Tim Cha, như từ một nguồn mạch ngập
tràn tình thương. Vì họ mà Cha ngự trong nhà tạm như
Đức Vua Tình Thương. Cha mong ước đổ các ơn của Cha
xuống cho các linh hồn, song họ không muốn chấp nhận
các ơn của Cha. Ít là con hãy năng đến với Cha bao nhiêu
có thể, để nhận lấy những ơn mà họ không muốn lãnh
nhận. Làm như thế con sẽ an ủi Trái Tim Cha. Ôi, các linh
hồn dửng dưng là chừng nào, đối với biết bao từ ái, biết
bao chứng cớ của tình yêu! Trái Tim Cha chỉ uống chén
vô tình bội bạc của các linh hồn sống trong thế gian. Họ
có giờ cho đủ mọi thứ, song không có giờ đến với Cha để
lãnh nhận các ơn”. (Nhật Ký Chị Thánh Faustina - số 367)
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Lần thứ 3 để cho các em rước lễ để đền tạ Người kèm
theo kinh nguyện sau đây:

Kinh Mân Côi Thánh Thể
Vào lần hiện ra cuối cùng, 13/10/1917, Mẹ Maria đã tỏ ra
buồn sầu kêu gọi con cái Mẹ rằng: “Đừng xúc phạm đến
Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc
phạm đến nhiều lắm rồi”.
“Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” đây chính là Chúa
Giêsu Thánh Thể, Đấng đã được Thiên Thần Hòa Bình
hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1916 ba lần để dạy
cho 3 em biết “đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và
thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu”.
Lần 1 vào mùa xuân để dạy cho các em cầu nguyện đền tạ
Người như sau:
•

"Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy
Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin
Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa,
không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không
yêu mến Chúa".

Lần thứ 2 vào mùa hè để dạy cho các em lợi dụng htế mọi
sự để hy sinh đền tạ Người.

•

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và
Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng
lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính
của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm
trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm
thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.
Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa
Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối
cải".

Năm Mầu Nhiệm Mân Côi để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ bị “những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng
phút đâm tan nát”, những gì phạm đến “Chúa là Thiên
Chúa của chúng ta”, và cùng với Trái Tim Mẹ đền tạ
Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc “lần hạt mân côi là cùng
Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô” (xem Tông Thư
Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ĐTC Gioan Phaol ô II, 3)
Phần Lời Chúa được dựa theo những lời Chúa Giêsu nói
về Bánh Hằng Sống trong Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 6,
từ câu 25 đến 71 (bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn,
CSsR). Phần cầu nguyện được lập lại từ hai lời kinh Thiên
Thần Hòa Bnìh dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima trên đây.
Biên soạn: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
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đích thật! 33 Vì bánh của Thiên Chúa là sự gì bởi trời
xuống và ban sự sống cho thế gian".

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 1
“Bánh của Thiên Chúa bởi trời xuống
ban sự sống cho thế gian”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:
Gặp Ngài bên kia biển, họ nói với Ngài: "Rabbi, Ngài
đã đến đây bao giờ?" 26 Ðức Yêsu đáp lại:
"Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi: các ngươi tìm Ta
không phải vì các ngươi đã thấy dấu lạ, nhưng vì các
ngươi đã ăn bánh no. 27 Hãy lao công đừng vì lương thực
hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống
đời đời, mà Con Người sẽ ban cho các ngươi, vì chính
Ngài là Ðấng mà Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn".
28
Họ mới nói cùng Ngài: "Chúng tôi phải lao công vào
việc nào của Thiên Chúa?" 29 Ðức Yêsu đáp lại: "Việc của
Thiên Chúa, tức là các ngươi tin vào Ðấng Người đã sai
đến". 30 Họ nói với Ngài: "Vậy thì ông làm dấu gì để
chúng tôi thấy mà tin ông? Ông làm gì nào? 31 Cha ông
chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã viết: Người
đã ban cho họ ăn bánh bởi trời".
32 Vậy Ðức Yêsu nói với họ: "Quả thật, quả thật, Ta bảo
các ngươi: không phải Môsê đã cho các ngươi bánh bởi
trời; nhưng Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời
25
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Suy Niệm:
Thiên Chúa là Cha trên trời đã dựng nên loài người theo
hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài là để con người
được hiệp thông thần linh với Ngài. Thế nhưng, để được
hiệp thông thần linh với Thiên Chúa vô hình là Thần Linh
(x Col 1:15; Jn 4:24), con người là loài có tự do cần phải
đáp ứng tác động thần linh đầy khôn ngoan và yêu
thương của Ngài. Mà con người không thể nào đáp ứng
tác động thần linh của Thiên Chúa nếu không biết Thiên
Chúa là ai, cho đến khi Ngài tự tỏ mình ra cho họ. Và
Thiên Chúa quả thực đã tỏ mình ra cho con người nơi Lời
Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài là Chúa Giêsu Kitô,
Đấng vào thời điểm viên trọn của mình (x Gal 4:4) là Tột
Đỉnh Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa và là Tất Cả
Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa. Đó là lý do việc của
Thiên Chúa thực hiện dọc suốt giòng lịch sử của con
người là làm cho họ tin tưởng vào mạc khải của Ngài, tức
vào Chúa Giêsu Kitô Thiên Sai Con Ngài. Và cũng chính
vì lý do này Ngài đã tạo nên nơi con người một tấm lòng
khao khát chân thiện mỹ, khao khát được sự sống và là
một sự sống viên mãn (x Jn 10:10), một sự sống thần linh
vô cùng bất tận. Phải, bởi lòng con người đã được dựng
nên cho Thiên Chúa như thế mà họ luôn khắc khoải cho
tới khi được nghỉ yên trong Đấng duy nhất có thể hoàn
toàn, trọn vẹn và vĩnh viễn thỏa đáng họ, bằng một thứ
16
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“bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian”, một thứ
lương thực “không hư nát”, một thứ “lương thực sẽ lưu
lại mãi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho”
những “ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy” (Mt 7:7).
Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Cầu Nguyện:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần,
con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu
châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang
hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những
lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã
phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa
Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin
Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con
tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con
yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin
kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và
không yêu mến Chúa".

Ngày Thánh Thể II - 9-12/6/2011

Phúc Âm theo Thánh Gioan:
Họ nói cùng Ngài: "Thưa Ngài, hãy luôn luôn cho
chúng tôi bánh ấy!"
35
Ðức Yêsu nói với họ: "Bánh sự sống, chính là Ta! Ai
đến với Ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào ta sẽ không hề
khát bao giờ! 36 Nhưng Ta đã bảo các ngươi, các ngươi đã
thấy Ta, mà các ngươi không tin. 37 Phàm sự gì Cha ban
cho Ta, thì sẽ đến với Ta, và kẻ đến với Ta, Ta sẽ không
đuổi ra ngoài; 38 Vì Ta đã từ trời xuống, không phải để
làm theo ý Ta, mà là ý của Ðấng đã sai Ta. 39 Này đây là ý
của Ðấng đã sai Ta, là: phàm sự gì Người đã ban cho Ta,
thì Ta không được để hư đi điều gì, song ngày sau hết Ta
sẽ cho nó sống lại. 40 Vì ý của Cha Ta là: phàm ai trông
thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và ngày
sau hết Ta sẽ cho nó sống lại".
34

Suy Niệm:

“Tôi chính là Bánh Hằng Sống”

Đúng thế, tự bẩm sinh con người vốn khao khát chân
thiện mỹ, khao khát sự sống vô cùng bất tận: “xin hãy
luôn ban cho chúng tôi thứ bánh ấy”. Tuy nhiên, thực tế
lại phũ phàng cho thấy, qua thành phần tiêu biểu là dân
Do Thái bấy giờ, họ lại muốn thưởng thức thứ bánh theo
như lòng họ mong muốn, hợp với khẩu vị tự nhiên của
họ, liên quan tới cảm giác và lập luận trần gian của họ,
hơn là thứ Bánh Bởi Trời do Thiên Chúa ban cho họ là
Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tuyên bố với họ rằng “Tôi
chính là Bánh Hằng Sống”, nhưng lại là Đấng đã cảnh
giác họ rằng “quí vị đã thấy Tôi mà quí vị lại không tin”.

17
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Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 2

“Các con hãy cầm lấy mà ăn” (Mathêu 26:26)

Người đã chứng mình cho họ thấy rằng Người chính là
“Bánh Bởi Trời”, vì Người thật sự từ trời xuống, là Thiên
Chúa Làm Người, là “Lời đã Hóa Thành Nhục Thể” (Jn
1:14), và đồng thời Người cũng là “Bánh Hằng Sống”, ở
chỗ, Người đến không phải để làm theo ý riêng của
Người, mà là ý của Đấng đã sai Người, Đấng muốn ban
sự sống đời đời chỉ cho “những ai thấy Con và tin vào
Con”, thành phần một khi đến với Người “sẽ không hề
đói” và vì tin Người nên “chẳng bao giờ khát”.
Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Cầu Nguyện:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần,
con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu
châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang
hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những
lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã
phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa
Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin
Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con
tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con
yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin
kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và
không yêu mến Chúa".
19
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Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 3
“Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự sống”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:
Người Do Thái kêu ca về Ngài, vì Ngài nói: Bánh bởi
trời xuống, chính là Ta. 42 Họ nói: "Ông ấy lại không phải
là Yêsu con của Yuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều
biết! Làm sao bây giờ, ông ấy dám nói: Ta đã từ trời mà
xuống?"
43
Ðức Yêsu đáp lại và nói với họ: "Các người đừng
kêu ca với nhau! 44 Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha,
Ðấng đã sai Ta, không lôi kéo nó; và Ta sẽ cho nó sống lại
trong ngày sau hết. 45 Trong các tiên tri đã có viết: Hết
thảy chúng ta sẽ là môn sinh của Thiên Chúa. Phàm ai
nghe và học nơi Cha thì sẽ đến với Ta. 46 Không phải là đã
có ai thấy được Cha, trừ phi Ðấng đã từ nơi Thiên Chúa
mà đến, Ðấng ấy đã thấy Cha. 47 Quả thật, quả thật, Ta
bảo các ngươi: Ai tin thì có sự sống đời đời. 48 Bánh sự
sống chính là Ta! 49 Cha ông các ngươi trong sa mạc đã ăn
manna và đã chết. 50 Bánh này mới là bánh bởi trời xuống,
để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Bánh hằng sống bởi trời
xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời
đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta vì sự sống thế
gian".
41
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Suy Niệm:
Con người trần gian có lý để mà không tin Chúa Giêsu là
Bánh Bởi Trời, Bánh Hằng Sống, vì trước mắt họ, qua
thành phần dân Do Thái bấy giờ, Người chỉ là một con
người thuần túy như họ, có thể còn tầm thường hơn họ
nữa, vì Người “là con của Giuse”, cha mẹ Người họ “đều
biết”, chẳng xa lạ gì. Thế nhưng, chính vì Người là Bánh
Bởi Trời, Bánh Hằng Sống, chứ không phải thứ bánh tự
nhiên “hư nát”, thậm chí là Manna từ trời xuống trong
cuộc xuất hành về Đất Hứa xưa kia, thứ lương thực
Người nhắc nhở cho họ nhớ lại rằng “cha ông quí vị đã ăn
trong sa mạc và đã chết”, mà họ cần phải chấp nhận
Người bằng đức tin mới được: “Ai tin thì có sự sống đời
đời”. Dù sao, theo tự nhiên, vì là một thứ lương thực cung
cấp dinh dưỡng cho sự sống, mà bánh bề ngoài này cũng
cần phải có hình dạng, chất liệu, những gì được Chúa
Giêsu bắt đầu hé mở cho thành phần thính giả của Người
biết rằng: “Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự
sống”. Quả vậy, Người “sẽ” ban “bánh” này vào lúc nào,
nếu không phải vào lúc “Người cầm lấy bánh, bẻ ra và
trao cho các môn đệ mà phán: ‘Này là Mình Thày sẽ bị
nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến
Thày’” (Lk 22:19). Trong lời truyền phép thánh hiến bánh
này chất chứa tất cả mầu nhiệm Thánh Thể: một Lương
Thực Thần Linh, một Biến Đổi Bản Thể, một Hiện Diện
Thật Sự, một Hy Tế Cứu Độ, và một Thừa Tác Thánh Vụ.
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1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Cầu Nguyện:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần,
con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu
châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang
hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những
lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã
phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa
Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin
Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con
tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con
yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin
kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và
không yêu mến Chúa".

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 4
“Thịt Tôi là thật của ăn, và máu Tôi là thật của uống ”
Phúc Âm theo Thánh Gioan:
Người Do Thái xô xát nhau mà rằng: "Làm sao ông
ấy có thể cho ta ăn thịt mình được?"
52

Lần Hạt:
21
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Vậy Ðức Yêsu nói với họ: "Quả thật quả thật, Ta bảo
các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và
uống máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi mình các
ngươi. 54 Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời.
và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. 55 Vì thịt Ta là
thật của ăn, và máu ta là thật của uống. 56 Kẻ ăn thịt Ta và
uống máu Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. 57
Cũng như Cha, Ðấng hằng sống, đã sai Ta, và Ta sống
nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ Ta. 58
Bánh này là bánh bởi trời xuống; không phải như cha ông
các ngươi đã ăn và đã chết; kẻ ăn bánh này sẽ sống đời
đời".
59
Các điều ấy, Ngài đã nói khi giảng dạy trong hội
đường, tại Capharnaum.
53

Suy Niệm:
Nếu Chúa Giêsu là tột đỉnh mạc khải thần linh và là tất cả
mạc khải thần linh của Thiên Chúa, mà tột đỉnh và tất cả
mạc khải thần linh này được hiện thực nơi Mầu Nhiệm
Vượt Qua, thì thân xác của Người thực sự là của ăn và
máu của Người thực sự là của uống, một thân xác với
huyết nhục đã chịu Khổ Nạn và Tử Giá nhưng Phục Sinh,
nhờ đó huyết nhục của Người chẳng những hoàn toàn
chiến thắng tội lỗi và sự chết, mà còn thông ban Thánh
Linh sự sống cho con người, qua thành phần tông đồ tiêu
biểu vào buổi tối của ngày thứ nhất trong tuần sau khi
Người từ trong cõi chết sống lại (x Jn 20:22). Kitô hữu
lãnh nhận Chúa Kitô nơi Bánh Thánh Thể là lãnh nhận
23
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Thánh Thể Phục Sinh của Người, một Thánh Thể đã hiến
mình làm giá chuộc cho nhiều người (x Mt 20:28). Chúa
Kitô lập Bí Tích Thánh Thể trước khi Người tử nạn là để
Thánh Thể của Người trở thành quà tặng riêng cho thành
phần bạn thân được Người yêu thương đến cùng (x Jn
13:1, 15:13), nhờ đó, về phần mình, Người có thể ở cả
trong thân xác tro bụi chết chóc của họ, một thân xác
Người sẽ cho sống lại trong ngày sau hết và trở nên vinh
hiển như thân xác của Người, và về phần lãnh nhận nhân
tin tưởng, họ có thể ở trong Người, như Cha ở trong
Người và Người ở trong Cha, “cho tất cả được hiệp nhất
nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha”
(Jn 17:21).
Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Cầu Nguyện:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần,
con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu
châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang
hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những
lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã
phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa
Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin
Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con
24
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tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con
yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin
kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và
không yêu mến Chúa".

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 5
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có những lời đem đến sự sống đời đời. 69 Và chúng tôi đã
tin cùng nhận biết: Ngài là Ðấng Thánh của Thiên Chúa".
70
Ðức Yêsu nói với họ: "Không phải là Ta đã chọn các
ngươi tất cả là Mười hai sao? Vậy mà một trong các ngươi
lại là quỉ sứ!" 71 Ngài muốn nói về Yuđa, con của Simôn
Iscariôt, Vì y sẽ nộp Ngài, y là một người trong nhóm
Mười hai.
Suy Niệm:

«Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì»
Phúc Âm theo Thánh Gioan:
Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài có nhiều người
nói: "Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?"
61 Nơi mình Ngài, Ðức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca
về điều ấy, thì Ngài nói với họ: "Ðiều ấy làm cho các
ngươi gai chướng ư? 62 Vậy nếu các ngươi trông thấy Con
Người lên nơi Ngài đã có trước...? 63 Thần khí mới tác
sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời Ta đã nói với các ngươi
là Thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có
những kẻ không tin". Vì chưng từ đầu, Ðức Yêsu đã biết
ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. 65 Và
Ngài nói: "Vì thế, Ta đã bảo các ngươi: không ai có thể
đến với Ta, trừ phi là đã được Cha ban cho". 66 Từ đó,
nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo
Ngài nữa.
67 Vậy Ðức Yêsu bảo nhóm Mười hai: "Cả các ngươi
nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" 68 Simôn Phêrô
đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài
60
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Chính vì Chúa Giêsu là Bánh Bởi Trời, Bánh Hằng Sống
mà ai không có đức tin không thể nào chấp nhận được,
thậm chí là thành phần môn đệ của Người ngày xưa ngay
khi Người còn sống với họ, huống chi thành phần môn đệ
mang danh Kitô hữu đang sống trong một thời đại khoa
học thực nghiệm. Phải chăng chính vì không tin tưởng và
thiết tha với Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch và là tột
đỉnh của mọi hoạt động Giáo Hội, mà nhiều linh mục đã
bỏ đi không còn tiếp tục sống đời thánh chức, hay bằng
những hành động phá giới, nhất là hành động lạm dụng
tình dục trẻ em? Phải chăng vì đức tin trở nên yếu kém
đối với Bánh Thánh Thể, một Bánh Thánh được làm nên
bởi những hạt lúa miến gieo xuống đất mang thân phận
mục nát đi để sinh nhiều bông hạt (x Jn 12:24), mà thành
phần Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng đã tỏ ra
khinh thường khổ chế, sống buông thả theo bản tính tự
nhiên của mình? Phải chăng vì đức mến đối với Chúa
Giêsu Thánh Thể là Bí Tích yêu thương hiệp nhất không
còn tha thiết nữa, mà chung xã hội loài người và riêng gia
26
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đình Kitô hữu mỗi ngày một băng hoại trong mồ văn hóa
sự chết?
Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Cầu Nguyện:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần,
con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu
châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang
hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những
lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã
phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa
Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin
Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con
tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con
yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin
kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và
không yêu mến Chúa".
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Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại
Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon
Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho
chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng
con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại
vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính
mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy
ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời
Chung: Amen
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ĐI ĐƯỜNG THÁNH GIÁ
3:00 chiều Thứ Sáu ngày 10-6
“Khi nào quí vị treo Con Người lên
quí vị sẽ biết Tôi là ai?” (John 8:28)
"Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Ngài,
trái lại, Ngài đã phó nộp Người vì chúng ta" (Rm 8:32)
"Vì chúng ta Thiên Chúa đã làm cho
Đấng không hề biết đến tội lỗi thành tội lỗi" (2Cor 5:21)
"Cho dù tội có gia tăng
nhưng ân sủng lại càng trổi vượt" (Rm 5:20).
Diễn tiến
1. Linh mục chủ sự làm phép cây thập giá mới hay
xông hương cây Thánh Giá cũ kèm theo lời nguyện
2. Thánh Ca mở đường
3. Theo Chúa qua từng chặng của Đoạn Đường Núi
Sọ bằng những suy niệm và cầu nguyện
4. Thánh Ca thống hối
Phần Dẫn Nhập và Suy Nguyện
của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
cho Thứ Sáu Tuần Thánh 21/4 Năm Thánh 2000
(Chuyển dịch: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)
Phần Kinh Nguyện theo Bản Kinh vẫn Thường dùng
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DẪN NHẬP:
Chúng ta đến đây là vì chúng ta thâm tín rằng, Đường
Thánh Giá của Con Thiên Chúa không phải chỉ là một
cuộc hành trình đi đến nơi hành quyết. Chúng ta tin rằng,
hết mọi bước chân của Chúa Kitô bị án tử, hết mọi hành
động và hết mọi lời nói, cũng như hết mọi sự được thành
phần tham dự vào thảm kịch tang thương này cảm thấy
và tỏ ra, đều tiếp tục nói với chúng ta. Trong cả việc chịu
khổ đau và tử nạn của mình, Đức Kitô cũng tỏ ra cho
chúng ta thấy sự thật về Thiên Chúa và về con
người…
Chia sẻ nghĩa là tham phần. Vậy việc tham phần vào thập
giá của Chúa Kitô nghĩa là gì? Nghĩa là, trong Chúa
Thánh Thần, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu chất
chứa nơi thập giá của Chúa Kitô. Nghĩa là, theo chiều
hướng của tình yêu này, chúng ta chấp nhận thập giá
riêng của mình. Nghĩa là, một lần nữa, chúng ta hãy vác
thập giá của mình, để rồi, được tăng cường bởi tình yêu
ấy, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình...
Chúng ta hãy thực hiện hành trình suốt cả đời sống, theo
gương của Đấng “đã bất chấp nhục nhã chịu đựng thập
giá và đã ngự bên hữu ngai tòa của Thiên Chúa” (Heb
12:2). “Ai muốn theo Thày hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình
mà theo Thày” (Mt 16:24).
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Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao
ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong
Đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức
Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi
thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được
ăn mày các ơn bởi Đàng Thánh Giá mà ra.
Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng
lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào
lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để
mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau
được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc
thang đem chúng con về Thiên Đàng, mà hát mừng tạ ơn
Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.
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nguyện Chúa được vinh dự và vinh quang muôn đời.
Amen.
Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời
dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận
giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy.
Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con
cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Hai:
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Nơi Thứ Nhất:
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chấp nhận
cây thập giá nơi tay con người để làm cho nó trở thành
dấu hiệu cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài
người, xin ban cho chúng con cũng như cho tất cả mọi con
người nam nữ trong thời đại chúng con đây ơn biết tin
tưởng vào tình yêu vô cùng này. Chớ gì chúng con trở
thành những chứng nhân đích thực của Ơn Cứu Chuộc
bằng việc truyền lại cho tân thiên niên kỷ dấu hiệu của
cây thập giá. Ôi Chúa Giêsu, Vị Thượng Tế và là Vật Hy
Tế, nguyện Chúa được chúc tụng và hiển vinh muôn đời.
Amen.

Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chấp nhận
một phán quyết bất công. Xin hãy ban cho chúng con
cũng như cho tất cả mọi con người nam nữ trong thời đại
chúng con đây ơn trung thành với chân lý. Xin đừng để
cho gánh nặng trách nhiệm về những khổ đau của kẻ vô
tội đè xuống trên chúng con và trên những người đến sau
chúng con. Ôi Chúa Giêsu, Vị Thẩm Phán chân chính,
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Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và
mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.

Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn
khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức,
thì ngã xuống đất.

Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con,
như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu
mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con
phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Ba:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Nơi Thứ Bốn:
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh Giá

Suy Nguyện: Ôi Chúa Kitô, vì Chúa đã ngã xuống dưới
sức nặng của tội lỗi của chúng con và đã chỗi dậy cho
chúng con được công chính, chúng con cầu xin Chúa hãy
giúp chúng con cũng như tất cả mọi người nam nữ trong
thời đại của chúng con đây biết lại đứng lên và tiếp tục
cuộc hành trình. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh
của Thần Linh để cùng Chúa vác thập giá yếu hèn của
chúng con. Ôi Chúa Giêsu đã bị đè bẹp bởi sức nặng của
lầm lỗi chúng con, nguyện Chúa được kính tôn và hiển
vinh muôn đời. Amen.

Suy Nguyện: Ôi Maria, Mẹ đã bước đi trên con đường
thập giá với Con Mẹ, tấm lòng từ mẫu của Mẹ tuy bị sầu
thương xâu xé, nhưng vẫn luôn luôn nhớ đến lời xin vâng
của Mẹ và hoàn toàn tin tưởng rằng Đấng không có gì lại
không làm được vẫn có thể hoàn tất lời hứa của Ngài, xin
khẩn cầu cho chúng con và cho các thế hệ tương lai ơn
biết qui thuận tình yêu Thiên Chúa. Xin Mẹ hộ giúp
chúng con, để khi đối diện với khổ đau, ruồng bỏ và thử
thách, cho dù có kéo dài và trầm trọng đến đâu đi nữa,
chúng con cũng không bao giờ nghi ngờ tình yêu của
Ngài. Nguyện Chúa Giêsu, Con Mẹ, được kính tôn và
hiển vinh muôn đời. Amen.
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Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì
Thiên thần hát mừng , mà rầy thấy Con nát cả và mình ra
trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn
như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau
đớn , và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa
Trời.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Năm:
Ông Ximong vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu
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chứng nhân cho Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn
đời. Amen.
Cộng Đồng: Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc
hầu chết , thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức
Chúa Giêsu.
Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh
giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức
cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng
lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Sáu:
Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lau mặt

Suy Nguyện: Ôi Chúa Kitô, Chúa đã ban cho Simong
người Cyrênê vinh dự được vác lấy cây thập giá của
Chúa. Xin hãy tiếp nhận cả chúng con nữa dưới gánh
nặng của thập giá Chúa, tiếp nhận tất cả mọi con người
nam nữ và ban cho hết mọi người ơn sẵn sàng phục vụ.
Xin Chúa đừng để chúng con quay lưng với những ai
đang bị đè bẹp bởi thập giá bệnh hoạn, cô đơn, đói khát
hay bất công. Trong khi chúng con vác lấy gánh nặng của
nhau, xin Chúa cũng giúp chúng con biết trở nên những
chứng nhân cho Phúc Âm thập giá và trở nên những

Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chấp nhận cử
chỉ yêu thương vô tư của một người phụ nữ, và để đáp
lại, Chúa đã muốn các thế hệ về sau phải nhớ đến bà bằng
tên gọi lên dung nhan của Chúa. Xin Chúa hãy ban cho
các việc làm của chúng con, cũng như các việc làm của tất
cả những ai đến sau chúng con, biến chúng con nên giống
như Chúa và lưu lại trên thế gian phản ảnh của tình yêu
thương vô cùng của Chúa. Ôi Chúa Giêsu là ánh quang
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rạng ngời của vinh hiển Chúa Cha, nguyện Chúa được
kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.

Cộng Đồng: Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một
ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất
lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng.

Cộng Đồng: Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng
sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và
mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi.
Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in
vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa
Giêsu cho trọn.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Bẩy:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững
vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Tám:
Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem
Suy Nguyện: Ôi Chúa Kitô, Chúa đã đến thế gian này để
viếng thăm tất cả những ai trông đợi ơn cứu độ. Xin ban
cho thế hệ của chúng con biết nhận ra thời của mình được
thăm viếng và thông phần vào các hoa trái cứu chuộc của
Chúa. Xin đừng để cho chúng con phải than khóc về việc
chúng con và những con người nam nữ của tân thế kỷ
này ruồng bỏ bàn tay Chúa Cha nhân hậu của chúng con.
Ôi Chúa Giêsu được hạ sinh bởi Nữ Tử Đồng Trinh Sion,
nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh muôn đời.
Amen.

Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa ngã gục dưới
sức nặng của tội lỗi loài người và Chúa đã chỗi dậy để
gánh vác nó mà hủy bỏ nó đi. Xin cho chúng con là những
con người nam nữ yếu hèn sức mạnh để vác lấy thập giá
hằng ngày, cũng như để chỗi dậy sau khi sa ngã, nhờ đó,
chúng con có thể mang lại cho thế hệ sau này Phúc Âm
quyền năng cứu độ của Chúa. Ôi Chúa Giêsu là sức nâng
đỡ của chúng con khi chúng con yếu đuối, nguyện Chúa
được kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.

Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu trăm nghìn sự
thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành
Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.
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Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con
chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy,
chớ để chúng con mồ côi làm chi.

Ở con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất
nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương
chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại
dột làm chi.

-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Chín:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa hạ
mình dưới cây thập tự giá, Chúa đã tỏ cho thế gian biết
cái giá cứu chuộc của việc hạ mình này. Xin ban cho
những con người nam nữ của thiên niên kỷ thứ ba được
ánh sáng đức tin, để khi họ nhận ra Chúa nơi Người Tôi
Tớ Thương Đau của Thiên Chúa và của con người, họ
được can đảm, nhờ thập giá và việc tự hủy bỏ bản thân
mình, tiến bước trên cùng một con đường dẫn đến sự
sống không cùng. Ôi Chúa Giêsu là sức nâng đỡ của
chúng con khi chúng con yếu đuối, nguyện Chúa được
kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.

-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Mười:
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu
Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn tự hiến
trong việc chấp nhận cái chết trên thập giá vì phần rỗi của
chúng con, xin ban cho chúng con cũng như cho tất cả
mọi người trên thế gian được thông phần vào hy tế của
Chúa trên thập giá, để những gì chúng con là và những gì
chúng con làm luôn trở thành một chia sẻ tự do và ý thức
với công cuộc cứu độ của Chúa. Ôi Chúa Giêsu là Tư Tế
và là Tế Vật, nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh
muôn đời. Amen.

Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi
Calvariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã
xuống đất một lần nữa.

Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan
đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu
hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi
chước ma quỉ cám dỗ.
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-

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Mười Một:
Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu
Suy Nguyện: Ôi Chúa Kitô bị treo lên cao, Ôi Tình Yêu tử
giá, xin hãy làm cho cõi lòng chúng con tràn đầy tình yêu
của Chúa, để chúng con thấy được nơi thập giá của Chúa
dấu chỉ ơn cứu chuộc của chúng con, và nhờ được các
thương tích của Chúa lôi kéo, chúng con có thể sống chết
với Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị với Chúa Cha cùng
với Thần Linh bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào
Thánh Giá vì tội con , xin ban ơn cho con đóng đanh tính
xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội
lỗi nữa.
-

Nơi Thứ Mười Hai:
Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, vào lúc thống khổ của
mình, Chúa đã không xa lìa số phận của con người, và với
hơi thở cuối cùng của Chúa, Chúa đã ký thác cho tình
thương của Chúa Cha các con người nam nữ của hết mọi
thời, cùng với tất cả mọi yếu hèn và tội lỗi của họ. Xin
Chúa hãy làm cho chúng con và các thế hệ sau này tràn
đầy Thần Linh yêu thương của Chúa, để việc chúng con
khô khan lạnh lùng không làm hư đi nơi chúng con các
hoa trái tử nạn của Chúa. Lạy Chúa Giêsu tử giá là khôn
ngoan và là quyền năng của Thiên Chúa, nguyện Chúa
được kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.
Cộng Đồng: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khó cho
đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà
sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết
được phó linh hồn trong tay Chúa con.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Ba:
Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống
mà phó ở tay Đức Mẹ
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Suy Nguyện: Xin Mẹ cầu cho chúng con ơn đức tin, đức
cậy và đức mến, để như Mẹ, chúng con có thể vững vàng
đứng dưới chân thập giá cho đến hơi thở cuối cùng.
Chúng con xin tôn kính và tôn vinh Chúa Giêsu là Con
của Mẹ và là Đấng Cứu Thế của chúng con, cùng với
Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.
Cộng Đồng: Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức
Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà
cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho
khỏi các tội , như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.
-

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô - Vì Chúa đã
dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Mười Bốn:
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá
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ẩn kín và vinh thắng, nguyện Chúa được kính tôn và vinh
hiển muôn đời. Amen.
Cộng Đồng: Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông
thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu,
lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng
trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu,
nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác
ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng
sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá
và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con
dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu
vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được
xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị
cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời
chẳng cùng . Amen.
- Lạy Chúa, xin Chúa thương
- Xin Chúa thương xót chúng con.

chúng

con,

Kết: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Suy Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, bằng quyền năng của
Chúa Thánh Thần, Chúa đã được Chúa Cha đưa từ tối
tăm của sự chết đến ánh sáng của sự sống mới trong vinh
quang. Xin làm cho dấu hiệu của ngôi mộ trống có thể lên
tiếng nói với chúng con cũng như với các thế hệ sau này,
và làm cho nó trở nên một mạch suối đức tin sống động,
đức mến bao dung và đức cậy kiên cường. Ôi Chúa Giêsu
là Đấng hiện diện tràn đầy trong lịch sử thế giới một cách
45
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“Vào lúc 3 giờ chiều,
hãy thiết tha van xin tình thương của Cha,
đặc biệt là cho các tội nhân;
con chỉ cần một chốc lát
chìm ngập trong cuộc Khổ Nạn của Cha,
nhất là trong cảnh bị bỏ rơi của Cha vào lúc
thương khó.
Đây là giờ của tình thương vĩ đại cho cả thế gian.
Cha sẽ cho con nhập cuộc sầu đau đến chết được
của Cha. Trong giờ này,
linh hồn nào vì cuộc Khổ Nạn của Cha
mà cầu xin cùng Cha,
Cha sẽ không từ chối họ một điều gì...”
(Nhật Ký Chị Faustina - số 1320)
“Lạy Cha Hằng Sống,
con dâng lên Cha Mình Máu,
Linh Hồn và Thiên Tính Con chí ái Cha,
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Người,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”.
(Nhật Ký Chị Faustina - số 476)
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ĐỀN TẠ THÁNH TÂM
11:00-12:00 đêm Thứ Sáu ngày 10-6

“Tâm hồn Thày buồn sầu đến chết được.
Các con hãy ở đây và canh thức với Thày...
Các con không thể thức với Thày một giờ hay sao?
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.
Tâm thần thì linh hoạt nhưng bản chất lại yếu nhược”
(Mathêu 26:38, 40-41)

Cử Hành
1- Thánh ca tôn thờ
2- Âm thầm chiêm ngắm Thiên Chúa là Tình Yêu
3- Chuỗi Kinh Thương Xót (Phúc Âm Thánh Luca đoạn 15
theo bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR).
4- Thánh ca thống hối
5- Tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể
6- Hát Đây Nhiệm Tích
7- Phép Lành Thánh Thể
8- Âm thầm chầu Chúa theo luân phiên (cho tới 7 giờ
sáng)
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Chuỗi Kinh Thương Xót
Chuỗi Thương Xót Chục thứ 1
“Con chiên lạc”
Phúc Âm theo Thánh Luca:
Các người thu thuế, cùng những kẻ tội lỗi hết thảy
thường lui tới bên Ngài để nghe lời Ngài. 2 Và Biệt phái
kêu trách. Họ nói: "Ông ấy tiếp đón quân tội lỗi và cùng
ăn với chúng". 3 Ngài mới nói cùng họ ví dụ này, rằng:
1

"Ai trong các ông, giả sử có trăm con chiên và lạc mất
một con, há người ấy lại không bỏ chín mươi chín con
ngay nơi hoang vắng, mà ruổi theo con chiên lạc, cho đến
khi tìm ra con chiên lạc đó ư? 5 Tìm được rồi, há người ấy
lại không mừng rỡ, quàng nó trên vai mình, 6 và về đến
nhà, lại không gọi cả bạn bè hàng xóm, mà phân phô với
họ thế này sao: Bà con hãy chia vui với tôi, tôi may đã tìm
thấy con chiên lạc của tôi!? 7 Tôi bảo các ông: Cũng vậy,
trên trời sẽ có vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn
là vì chín mươi chín người công chính, những kẻ không
cần phải ăn năn!"
4

Suy Niệm:
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Thiên Chúa Hóa Công dù bị nguyên tội xúc phạm
chẳng những đã thông cảm, mà còn hiện thực cao vọng
của con người ‘muốn nên như Thiên Chúa’ ngay từ ban
đầu nữa, khi Ngài tự động hứa ban cho họ một vị cứu
tinh, xuất phát từ chính giòng dõi của họ (x Gen 3:15),
Đấng là Lời Nhập Thể, Đấng đã bỏ muôn vàn thần trời
tốt lành để đi tìm kiếm con chiên lạc đáng thương của
mình là loài người ngây ngô như chiên giữa sói rừng
ma quỉ ngay từ ban đầu trên trần gian, cũng chính là
Đấng đã vừa kêu gọi họ ‘nên trọn lành như Cha của các
con ở trên trời là Đấng trọn lành’ (Mt 5:48), vừa ban cho
họ đủ mọi phương cách và phương tiện thiết yếu để
nhờ đó họ có thể đạt được tham vọng ban đầu của họ
nhưng tự mình họ không thể nào chiếm đạt. Người đã
đến với vai trò là một mục tử nhân lành hiến mạng
sống mình vì chiên, cho chiên được sự sống và là một
sự sống viên mãn (x Jn 10:10). Hình ảnh người mục tử
vui mừng vác con chiên lạc trên vai được thể hiện rõ
ràng nhất nơi Đấng Cứu Thế vác thập giá cứu chuộc
vậy.
Lần Chuỗi:
Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình
Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu
Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của
thế giới.
Chung: Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha
thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).
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Chuỗi Thương Xót Chục thứ 2
“Đồng bạc mất”
Phúc Âm theo Thánh Luca:
“Hay là: Bà nào có mười đồng bạc, nếu rủi mất một
đồng, há bà ấy lại không chong đèn lên, quét nhà mà tìm
moi tìm móc cho kỳ được đó ư? 9 Tìm được rồi, há bà ấy
lại không gọi cả bạn bè hàng xóm mà phân phô thế này
sao: Bà con hãy chia vui với tôi, tôi đã tìm thấy đồng bạc
tôi đánh mất!? 10 Cũng vậy, tôi bảo các ông: Vui mừng ắt
ran lên giữa các thiên thần của Thiên Chúa vì một người
tội lỗi hối cải!"
8

Suy Niệm:
Căn cứ vào đồng tiền Rôma có hình ảnh và huy
hiệu của Hoàng Đế Ceasar, Chúa Giêsu, trong câu trả
lời thành phần đến gài bẫy Người về việc có nên nộp
thuế cho Ceasar hay chăng, đã khẳng định rằng: ‘Của
Ceasar hãy trả về cho Ceasar, nhưng của Thiên Chúa
hãy trả về cho Thiên Chúa’ (Mt 22:21). Chính vì phẩm
vị của con người là những gì mang hình ảnh thần linh
và huy hiệu thần linh giống như Thiên Chúa, mà con
người phải qui về thần linh và chỉ tìm thấy an nghỉ
trong ‘Thiên Chúa là thần linh’ (Jn 4:24), Đấng duy nhất
có thể thỏa đáng tất cả mọi khát vọng sâu xa chân thiện
mỹ của con người. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, nơi hai
nguyên tổ, con người, đã làm lu mờ đi hình ảnh thần
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linh của mình, bằng việc tự động muốn nên bằng Thiên
Chúa theo ý riêng mình, cũng như đã bị ma quỉ bôi bẩn
hình ảnh thần linh này, bằng những lời gian trá của hắn
được họ sẵn sàng chấp nhận tuân hành. Việc con người
làm lu mờ hình ảnh thần linh của mình, và bị ma quỉ
bôi bẩn hình ảnh thần linh nơi mình, chẳng khác gì như
họ đã làm mất đi cái giá trị siêu việt của mình, cái phẩm
giá thần linh được làm con cái Thiên Chúa của mình là
những gì chỉ thấy nơi duy Người Nữ Hoài Thai Vô
Nhiễm, người đàn bà đã tìm lại được đồng bạc bị thất
lạc nơi ơn cứu độ của Con Mình.
Lần Chuỗi:
Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình
Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu
Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của
thế giới.
Chung: Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha
thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 3
“Người cha đã chia gia tài cho các con”
Phúc Âm theo Thánh Luca:
Ngài còn nói: "Người kia có hai đứa con. 12 Con thứ
nói với cha: ‘Thưa cha, xin ban cho con phần gia sản
thuộc về con!’ Vậy người cha đã phân chia của cải cho
11
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chúng nó. 13 Không mấy ngày sau, con thứ thâu góp tất cả
vốn liếng mà trẩy đi phương xa. Và ở đó, nó sống trác
táng đã phá tan sản nghiệp”.
"Khi nó tiêu sạch cả rồi, thì khắp miền đó, lại xảy ra
nạn đói kém khủng khiếp và nó bắt đầu lâm phải túng
thiếu. 15 Nó đi sống bám nhờ một người dân trong vùng
ấy; và người này sai nó ra đồng chăn heo. 16 Nó ước gì có
thể lấy muồng muồng heo ăn mà thốn cho đầy bụng, mà
cũng chẳng có ai mà bố thí cho nó. 17 Hồi tâm lại, nó nói:
Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi có dư thừa
bánh ăn, còn tôi thì phải chết đói ở đây! 18 Thôi dậy! tôi sẽ
về cùng cha tôi, tôi sẽ nói với người: ‘Thưa cha, con đã
trót phạm tội nghịch với trời và trước mặt cha; 19 con
không còn đáng gọi là con cha nữa, xin xử với con như
một người làm công của cha thôi’.
14

Suy Niệm:
Thiên Chúa đã thực hiện việc chia gia tài của mình
bằng Bí Tích Rửa Tội, làm cho ‘những ai tin vào phúc
âm mà lãnh nhận sẽ được cứu rỗi’ (Mk 16:16), tức là
được hiệp thông thần linh với Ngài, được nên con cái
thừa nhận của Ngài (x Gal 4:4), được ở trong Nhà của
Người là Tình Yêu Nhân Hậu của Ngài đối với họ. Tuy
nhiên, thực tế cho thấy, gia tài thần linh Kitô hữu được
Thiên Chúa ban cho nơi Phép Rửa là ‘quyền được làm
con cái Thiên Chúa’ (Jn 1:12) này, vẫn có thể bị mất đi
bởi cuộc sống phung phá của Kitô hữu với những trọng
tội họ phạm, những trọng tội họ phạm đến ‘Thiên
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Chúa’ chân thật duy nhất, bằng việc tôn thờ ngẫu
tượng của họ, coi tạo vật hơn Ngài, và phạm đến ‘cha’
là Vị đã sinh ra họ và yêu thương họ, phạm bằng
những hành động phản bội và vô ơn bội nghĩa của họ
đối với Ngài. Thế nhưng, Ngài chẳng những đã nhưng
không ban cho họ gia tài thần linh họ không xứng đáng
lãnh nhận, mà còn biến dữ thành lành cho họ, ở chỗ, để
cho họ phải rơi vào tình trạng tận cùng đau thương
nhục nhã do chính tội lỗi của họ gây ra cho họ, nhờ đó
họ mới có thể mở mắt ra để thấy được rằng một khi
sống không có Thiên Chúa, sống xa Cha của mình, bỏ
Ngài mà đi, họ chỉ gặp toàn là bất hạnh và bất an, họ
chỉ đi đến chỗ tự hủy diệt mình, cho đến khi họ dứt
khoát quay trở về với Đấng là nguồn hạnh phúc chân
thật duy nhất và là Đấng có thể làm thỏa đáng tất cả
mọi khát vọng vĩnh phúc của họ.
Lần Chuỗi:
Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình
Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu
Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của
thế giới.
Chung: Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha
thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 4
“Con ta đã chết được hoàn sinh”
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Phúc Âm theo Thánh Luca:
“Và nó đã chỗi dậy mà về cùng cha nó. Nó còn ở
đàng xa, thì cha nó đã thấy nó, và ông chạnh lòng thương:
chạy lại, ông bá lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để. 21 Người con
mới nói với ông: ‘Thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch
với Trời và trước mặt cha, con không còn đáng gọi là con
cha nữa!’ 22 Nhưng cha nó đã nói cùng tôi tớ: ‘Mau mau!
đem áo thượng hạng mà mặc cho nó, hãy xỏ nhẫn vào tay
nó, và giày vào chân nó; 23 rồi đem con bò tơ nẫy mà hạ
đi! ta phải ăn khao mới được, 24 Vì này con ta đây: nó đã
chết mà lại hoàn sinh, đã mất đi mà lại tìm thấy được”. Và
người ta mở tiệc ăn khao’.
20
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Giải, đã được phục hồi tất cả những gì đã bị mất đi bởi
trọng tội trước đó, chẳng những chính Thánh Sủng là
quyền làm con Thiên Chúa mà còn các nhân đức và
công nghiệp họ lập được với tư cách là con cái của
Thiên Chúa. Và cũng nhờ Bí Tích Hòa Giải này, họ
được tái tham dự Bàn Tiệc Thánh, nơi việc hiệp lễ, việc
được rước lấy Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, một
thần lương làm cho họ no thỏa Thánh Linh, chứ không
phải như thứ của ăn của loài heo tiêu biểu cho những gì
là xác thịt mà họ thèm khát cũng không được thưởng
thức trong giai đoạn họ ở trong vực thẳm khốn cùng
bất hạnh của mình trước đó.
Lần Chuỗi:

Suy Niệm:
Trong dụ ngôn này, người con tìm về với cha chứ cha
không đi tìm con, dù có yêu con đến thế nào chăng nữa.
Bởi vì, trong dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc mất
trước đó, Vị “Thiên Chúa là tình yêu” (1Jn 4:8,16), qua
Con Ngài là Lời Nhập Thể Vượt Qua cũng như nhờ
Người Mẹ của Con mình, Ngài đã đi tìm kiếm và đã
thực sự cứu vớt những gì đã hư trầm (xem Lk 19:10) là
loài người sa đọa, với một bản tính bị băng hoại bởi lây
nhiễm nguyên tội. Đó là lý do, nhờ đã được cứu độ bởi
Chúa Giêsu Kitô cùng với Người Mẹ đồng công cứu
chuộc của Người, con người mới bắt đầu được thừa
hưởng gia tài thần linh nơi Bí Tích Rửa Tội. Ở đây, sau
khi phung phá gia tài thần linh của mình bằng những
tội trọng, Kitô hữu hối nhân quả thực, qua Bí Tích Hòa
57

Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình
Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu
Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của
thế giới.
Chung: Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha
thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 5
«Tất cả của cha đều là của con»
Phúc Âm theo Thánh Luca:
25
“Nhưng con cả của ông thì ở ngoài đồng. Thoạt khi
nó vừa lại gần nhà, thì nghe có đàn ca múa hát. 26 Chàng
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gọi một tên đầy tớ lại mà dò hỏi xem có gì thế. 27 Tên đầy
tớ nói với chàng: ‘Ấy em cậu vừa về đó, và cha cậu đã cho
hạ bò tơ nẫy, vì cụ đã được lại con an lành mạnh khỏe’. 28
Chàng liền nổi giận và không thèm vào nhà. Cha chàng
phải ra dỗ chàng. 29 Chàng đáp lại mà nói với cha: ‘Này đã
bao nhiêu năm trời, tôi làm cho ông, cũng chưa hề lướt
lịnh ông; thế mà có bao giờ ông cho tôi được một con dê
con để ăn mừng với chúng bạn. 30 Còn khi thằng con ông
này đã ngốn xong cả sản nghiệp của ông với đàn đĩ mà
về, thì ông lại hạ bò tơ nẫy mừng nó’.
“Cha chàng mới nói: ‘Này con! con hằng ở luôn với
cha, thì tất cả của cải cha đều là của con. 32 Nhưng phải ăn
khao mà mừng chớ, vì em con đó, nó đã chết mà lại sống,
đã mất đi mà lại tìm thấy được’”.
31

Suy Niệm:
Đúng là xa cha thì phung phá nhưng gần cha lại
hoang đàng. Ở chỗ, trong khi người con phung phá bỏ
nhà ra đi lại là người hiểu cha mình hơn ai hết, thậm
chí hơn cả người anh luôn ở gần cha, bởi đó người con
xa cha này đã dám tin tưởng trở về với cha và quả đã
được cha chờ đón hết sức thương yêu và trân quí ngoài
lòng mong ước của nó, trong khi người anh không hề
làm trái lệnh cha tí nào, không hề bỏ cha mà đi, luôn ở
cùng nhà với cha, nhưng lại chẳng hiểu cha gì hết, đến
độ, tưởng mình chỉ là người ở ké trong nhà cha, tương
tự như thành phần làm thuê cho cha, làm gì cũng cần
phải được tưởng thưởng và trả công tương xứng, chứ
59
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không phải là con, không phải là người chắc chắn sẽ
được thừa kế gia nghiệp của cha, vì không coi ‘tất cả
của cha là của con’ như lòng mong ước và ý định của
người cha, và như quyền bẩm sinh của một người làm
con. Chính vì có một tâm trạng không thực sự hiệp
thông với cha của mình như thế mà người con hằng
gần cha ấy đã cảm thấy ghen tị với người em phung
phá của mình khi nó được cha tiếp nhận một cách trọng
thể, và đã tỏ thái độ uất hận với cha, không muốn ở với
cha nữa. Thái độ của người con gần cha tỏ ra với người
em xa cha trở về cho thấy người con gần cha này quả là
xa cha hơn còn là người em phung phá nữa. Người con
gần cha mà lại xa cha hơn ai hết và hơn bao giờ hết này
là thành phần được Chúa Giêsu huấn dụ rằng: “Hãy đi
mà học ý nghĩa của những lời này ‘Tôi cần tình thương
chứ không phải hy tế. Tôi đến để kêu gọi các tội nhân
chứ không phải thành phần tự cho mình là công
chính’” (Mt 9:12-13).
Lần Chuỗi:
Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình
Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu
Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của
thế giới.
Chung: Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha
thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).
Biên soạn: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
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Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại
Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon
Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng
con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời
tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin
cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu
này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con.
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất
với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chung: Amen
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ĐỀN TẠ MẪU TÂM
3:00 chiều Thứ Bảy ngày 11-6

"Con Trẻ này được ấn định trở thành duyên cớ
cho nhiều người trong Israel bị vấp ngã và được vươn lên,
trở thành một dấu hiệu xung khắc,
còn phần mình bà sẽ bị xuyên thâu bởi một lưỡi gươm
để tâm tưởng nơi nhiều người sẽ được bộc lộ"
(Luca 2:34-35)
“Con hãy thương cảm
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con
đã bị gai nhọn cuốn quanh do những vô ơn bội nghĩa
hằng giây hằng phút đâm tan nát
mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra".
“Ít là con hãy gắng an ủi Mẹ...”
(Lời kêu gọi của Chúa Hài Nhi và của Mẹ Maria với thụ khải
Fatima Lucia ngày 10/12/1925 ở Pontevedra Tây Ban Nha)
Cử Hành:
1) Thánh ca mở
2) Lần hạt đền tạ
3) Kinh đền tạ
4) Thánh ca kết
63
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Kinh Mân Côi đền tạ Mẹ
về năm tội phạm đến Mẹ
Dẫn Nhập:
Chị Lucia, vào ngày 12/6/1930, đã trả lời 1 trong 6 câu hỏi
được Cha Goncalves đặt ra liên quan đến 5 Ngày Thứ Bảy
Đầu Tháng, rằng, theo như Chúa Giêsu âm thầm tỏ cho chị biết
thì lý do cần phải thực hiện 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên
tiếp là bởi vì 5 tội phạm đến Mẹ sau đây:
1. Lộng ngôn phạm đến Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ.
2. Lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ.
3. Lộng ngôn phạm đến Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ
Nhân Loại của Mẹ.
4. Phạm đến Mẹ Vô Nhiễm/ khi công khai gieo vào lòng
các thiếu nhi sự lãnh đạm,/ dể duôi và thù ghét Mẹ.
5. Trực tiếp nhục mạ Mẹ qua các ảnh tượng của Mẹ.
Năm Mầu Nhiệm Mân Côi để đền tạ Mẹ về năm tội phạm đến
Mẹ liên quan tới 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, được suy niệm
theo những diễn tiến của biến cố Truyền Tin Lời Nhập Thể,
được Thánh Ký Luca trình thuật trong Phúc Âm của ngài ở
đoạn 1 từ câu 26 tới 38, (bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn,
CSsR), và được Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, biên soạn.
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Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 1
Kính Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến
Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ.
Phúc Âm theo Thánh Luca:
Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai
đến một thành xứ Galilê, tên là Nazaret, 27 tới cùng một
trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Yuse, thuộc
nhà Ðavít, và tên trinh nữ là Maria. 28 Vào nơi bà ở, thiên
thần nói: "Vui lên! Hỡi Ðầy ơn phúc! Chúa ở cùng người!"
29
Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính
lời chào đó có nghĩa gì. 30
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hơn Mẹ. Có thể nói tất cả Sự Có của Thiên Chúa, hay
thậm chí chính Thiên Chúa là Đấng Có, đã hoàn toàn
phản ảnh nơi Mẹ Maria, đến độ Mẹ được ví “rực rỡ như
mặt trời” (Diễm Tình Ca 6:10; xem Khải Huyền 12:1). Và
Mẹ đã được “đầy ơn phúc”, tức được thông phần vào tất
cả Sự Có của Thiên Chúa, hay được tràn đầy Thiên Chúa
là Đấng Có, và được Thiên Chúa là Đấng Có ở cùng ngay
từ giây phút Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu. Ở
chỗ, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi vướng mắc
nguyên tội cùng với các tì vết của nguyên tội, khi Ngài
cho Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Giêsu
Kitô, Người Con bởi Thánh Linh sẽ được Mẹ thụ thai, cưu
mang, hạ sinh và phụng dưỡng, Đấng mà cũng chính nhờ
Người Mẹ được hoài thai vô nhiễm, không hề bị Satan
thống trị một giây phút nào như tất cả loài người thuộc
giòng dõi Adong và Evà.

Suy Niệm:
Nếu tên gọi của Thiên Chúa là “Đấng Có” (Ex 3:14),
hay Sự Hữu, thì tên gọi của Mẹ Maria là “đầy ơn phúc”.
Thiên Chúa là Đấng Có, tức là Đấng Tự Hữu - tự mình
mà Có, Hằng Hữu - từ ban đầu đã Có và Có vô cùng bất
tận, và Toàn Hữu - Có tất cả mọi sự, không thiếu một sự
gì và không cần một điều chi. Ngài đã thông Sự Có của
Ngài ra bên ngoài bản thân Ngài, khi tạo dựng nên muôn
loài cho chúng có hữu thể tùy theo giống loại của chúng.
Nhưng chỉ duy một mình cá nhân Mẹ Maria mới được
thông phần với Sự Có này của Ngài ở mức độ tuyệt đỉnh
về ân sủng, nhờ đó Mẹ đã trở thành Đệ Nhất Tạo Vật về
Ân Sủng, hơn cả loài thần thiêng vốn có bản tính cao cả

Cầu Nguyện:
Lạy Mẹ Maria “đầy ơn phúc”, nhờ đặc ân Vô Nhiễm
Nguyên Tội, nơi Mẹ không có mầm mống nguyên tội là
đam mê nhục dục và tính mê nết xấu. Tuy nhiên, không
phải vì thế mà Mẹ không thể phạm tội, một khi Mẹ không
tuân theo Thánh Ý Chúa. Kitô hữu chúng con đã được
khỏi nguyên tội nhờ Bí Tích Rửa Tội tái sinh, nhưng
chúng con vẫn xu hướng về tội lỗi bởi mầm mống nguyên
tội vẫn còn đầy trong chúng con, và chúng con lúc nào
cũng có thể phạm tội bởi đủ mọi mưu chước cám dỗ tinh
quái của quỉ ma và trước mọi quyến rũ mê hoặc của thế
gian rất hợp với bản tính tự nhiên của chúng con. Xin Trái
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Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi cho chúng
con nương náu và là đường đưa chúng con đến cùng
Thiên Chúa muôn đời.
- Amen.
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Ðavit cha Người; 33 và Người sẽ cai trị nhà Yacob cho đến
đời đời, và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tận!" 34

Phúc Âm theo Thánh Luca:
Và thiên thần nói với bà: "Maria, đừng sợ! vì người đã
đắc sủng nơi Thiên Chúa. 31 Và này, nơi lòng dạ, người sẽ
thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Người là Yêsu. 32
Người sẽ nên cao trọng, và được gọi là Con Ðấng Tối
Cao, và Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai báu

Suy Niệm:
Mẹ Maria được “đầy ơn phúc”, đến độ bản chất thiêng
liêng của Mẹ là “đầy ơn phúc” và “đầy ơn phúc” trở
thành tên gọi của Mẹ và về Mẹ. Thế nhưng, bản chất “đầy
ơn phúc” này chẳng những ở chỗ Mẹ được Thiên Chúa ở
cùng ngay từ khi được hoài thai trong lòng thai mẫu với
đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mà còn ở chỗ Mẹ được ơn
nghĩa với Thiên Chúa, tức là Mẹ đã hoàn toàn làm hài
lòng Thiên Chúa, không hề làm mất lòng Ngài một chút
nào, ở bất cứ lúc nào trong cuộc đời của Mẹ. Và mức độ
“đầy ơn phúc” nơi Mẹ nhờ đó đã tăng tiến theo cấp số
nhân, tức tăng gấp trăm lần, tăng gấp trăm lần vào từng
giây từng phút trong cuộc đời Mẹ, thậm chí tới chỗ mới ở
vào lức tuổi vừa có thể thụ thai theo thể lý, Mẹ đã được
truyền tin về việc làm mẹ, việc lãnh nhận chính Đấng Có
nơi cả thân xác của Mẹ qua sự kiện Con Ngài là Lời hóa
thành nhục thể trong chính tử cung của một người nữ
như Mẹ. Người Con theo giòng dõi loài người là Đavít
này bởi thế, thực sự là “quả phúc của lòng Mẹ” (Luca
1:42), một quả phúc thần linh phát sinh từ việc Thiên
Chúa ở cùng Mẹ và việc Mẹ được ơn nghĩa Chúa, khi Mẹ
liên lỉ ở với Ngài, bằng cách trọn vẹn đáp ứng tình yêu
của Ngài. Vì quả phúc của lòng Mẹ đây là Lời Nhập Thể,
là Con Thiên Chúa, ngay giây phút đầu tiên ở trong lòng
dạ của Mẹ, đã hiệp nhất nên một Ngôi Vị với trọn vẹn
nhân tính của Người, một nhân tính có thân xác được làm
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Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Lời nguyện Mân Côi Fatima:
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Ơn Vô
Nhiễm Thai của Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin
đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần
đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 2
Kính Đặc Ân Thiên Mẫu của Mẹ.
Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến
Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại của Mẹ.
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nên bởi chất thể từ thân xác trinh nguyên của Mẹ, mà Mẹ
không phải chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu về nhân tính nhưng
còn là chính Mẹ của Thiên Chúa nữa.
Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Thánh Mẫu, Mẹ là vinh dự của loài
người vô cùng thấp hèn chúng con, vì cũng là một con
người tạo vật như chúng con, nhưng Mẹ đã được Thiên
Chúa Hóa Công vô cùng cao cả, toàn thiện và toàn năng,
ưu tuyển chọn Mẹ làm Mẹ của Ngài nơi Lời Nhập Thể.
Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng con đã được trở nên con cái
thừa nhận của Thiên Chúa, thành phần được thông phần
vào bản tính thần linh của Ngài và sống sự sống thần linh
với Ngài. Thế nhưng, qua Bí Tích Thêm Sức, chúng con
còn được trở nên Mẹ của Chúa Giêsu, khi chúng con được
tràn đầy Thánh Linh là Đấng ở trong chúng con để làm
chứng về Người qua chúng con, nhờ đó nhiều linh hồn
nhận biết Người mà được tái sinh trong Người. Xin Mẹ
hãy làm cho Chúa Giêsu đang ở trong chúng con nhờ hạt
giống đức tin được gieo vào linh hồn chúng con từ khi
chúng con lãnh nhận Phép Rửa, nẩy mầm và phát triển
trong chúng con, ở chỗ, như Mẹ, chúng con luôn lắng
nghe và tuân giữ Lời Chúa (xem Luca 8:21,11:28), cho đến
khi Chúa Kitô trở nên thành toàn trong chúng con (xem
Eph 4:13,15).
- Amen
Lần Hạt:
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1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Lời nguyện Mân Côi Fatima:
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Chức
Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại của Mẹ. Xin cứu chúng
con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng,
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 3
Kính Đặc Ân Đồng Trinh của Mẹ.
Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ.
Phúc Âm theo Thánh Luca:
Maria thưa với thiên thần: "Ðiều ấy sẽ làm sao được?
vì việc phu thê tôi không nghĩ đến!" 35
Suy Niệm:
Thật vậy, Mẹ Maria xứng đáng là Mẹ của Thiên Chúa,
chẳng những về phần hồn vì Mẹ đã đáp ứng tình yêu vô
cùng của vị Thiên Chúa ở cùng Mẹ, bằng việc liên lỉ tỏ ra
yêu mến Chúa hết lòng muốn, hết linh hồn và hết sức lực
của Mẹ (xem Nhị Luật 6:5), mà còn cả về phần xác của Mẹ
nữa. Ở chỗ, vào thời điểm Cựu Ước của Mẹ, phụ nữ Do
Thái cảm thấy hổ nhục khi bị son sẻ không sinh con đẻ
cái, Mẹ lại giữ mình đồng trinh, không phải chỉ đồng
trinh ngoài thân xác, liên quan tới vấn đề làm việc vợ
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chồng, dù Mẹ bấy giờ đã đính hôn với Thánh Giuse, đã
thực sự là vợ của Thánh Giuse theo tục lệ Do Thái, mà
nhất là đồng trinh trong tâm hồn, như chính lời Mẹ thưa
với vị Sứ Thần Gabiên rằng: “Tôi không hề biết đến nam
nhân”. Nghĩa là Mẹ không yêu thương quyến luyến một
ai ngoài Thiên Chúa là Đấng đáng yêu mến trên hết mọi
sự của Mẹ, Đấng vì thế Mẹ chỉ muốn hoàn toàn tận hiến
bản thân cho Ngài bằng việc giữ thân xác của Mẹ trọn đời
trinh nguyên. Đó là lý do Mẹ đã bày tỏ tình trạng đồng
trinh về thân xác của Mẹ là tình trạng, theo tự nhiên, hoàn
toàn trái với việc làm mẹ. Lời bày tỏ nỗi thắc mắc hợp
tình hợp lý này không phải là thái độ Mẹ muốn chối từ ý
định của Thiên Chúa cho bằng, như diễn tiến của biến cố
Truyền Tin sau đó cho thấy, Mẹ muốn biết làm cách nào
để có thể chu toàn Thánh Ý Chúa mà thôi, vì Mẹ, với bản
chất “đầy ơn phúc”, lúc nào cũng liên lỉ tuân phục Thánh
Ý Chúa, Đấng tuyệt đối đáng kính đáng mến của Mẹ.
Cầu Nguyện:
Lạy Mẹ Đồng Trinh Maria, chỉ có duy một mình mẹ
trong cả loài người vừa đồng trinh vừa làm mẹ. Bởi
Người Con của Mẹ là một Vị Thiên Chúa Làm Người chứ
không phải là một con người thuần túy. Vì Mẹ là Mẹ của
Thiên Chúa bởi Thánh Linh, Vị Thánh Linh đã bao chiếm
toàn thể con người của Mẹ, đã sử dụng chất thể trong
lòng dạ của Mẹ để tác thành Thánh Thể của Lời Nhập Thể
là Chúa Giêsu Kitô, nên xác thân của Mẹ đã được thần
linh hóa và đã được Thiên Chúa hoàn toàn chiếm hữu cho
một mình Con Ngài. Bởi đó, không một tạo vật nào có thể
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chạm đến thân xác của Mẹ và xứng với thân xác cao trọng
của Mẹ, một thân xác đã thụ thai, cưu mang và sinh hạ
Con Thiên Chúa cũng như cho Người bú mớm bằng sữa
của mình, không thể nào lại chỉ đồng trinh trước khi sinh
con, mà lại mất trinh đang khi sinh con và sau khi sinh
con. Xin Mẹ cho chúng con, nhất là giới trẻ, đang chẳng
những sống trong xác thịt vô cùng yếu đuối mà còn sống
giữa một thế giới đầy tình dục ngày nay, biết sống khổ
chế và tránh lánh dịp tội để biến thân xác của chúng con
trở thành dụng cụ cho sự công chính và bác ái yêu
thương.
- Amen
Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Lời nguyện Mân Côi Fatima:
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Đức
Đồng Trinh của Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin
đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần
đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 4
Kính Đặc Ân Mông Triệu của Mẹ.
Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến Mẹ Vô Nhiễm,
khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm,
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dể duôi và thù ghét Mẹ.
Phúc Âm theo Thánh Luca:
Ðáp lại, thiên thần nói với bà: "Thánh Thần sẽ đến trên
người, và quyến năng Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ người;
bởi thế con trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Thánh, là Con
Thiên Chúa! 36 Kìa Êlisabet họ hàng thân thích của người
cũng đã mang thai con lúc tuổi đã già, cái thai nay đã là
sáu tháng nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm
hoi! 37 Vì với Thiên Chúa, nào có gì lại là không có thể!"
Suy Niệm:
Phải, thân xác của Mẹ Maria là một thân xác trọn đời
trinh nguyên, một thân xác đã được Thánh Thần chiếm
đoạt và sử dụng để làm nơi nhập thể cho Lời hằng sống
của Thiên Chúa. Thân xác trọn đời trinh nguyên của Mẹ
rất tương xứng với đặc ân hoài thai vô nhiễm nguyên tội
của Mẹ, một đặc ân làm cho Mẹ không có mầm mống
nguyên tội là đam mê nhục dục và các tính mê nết xấu,
chẳng những ở chỗ Mẹ không ham muốn những gì là trần
tục và thấp hèn, ngoài Thánh Ý Chúa và tình yêu Chúa,
mà còn ở chỗ Mẹ không phải hứng chịu các hậu quả của
nguyên tội là khổ đau và chết chóc nữa. Sở dĩ Mẹ sống
cuộc đời trần gian với những đau thương trải suốt cuộc
đời của Mẹ: tiêu biểu nhất là nỗi đau thương bởi Thai Nhi
Giêsu trong lòng Mẹ trước con mắt của Thánh Giuse là
phu quân của Mẹ, nỗi đau thương khi Mẹ bị lạc mất Con
ba ngày trong Đền Thánh Giêrusalem, và nỗi đau thương
khi Mẹ chứng kiến thấy Con Mẹ phải quằn quại vô cùng
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đớn đau tủi nhục trong cuộc khổ nạn và tử giá của
Người… là vì, như một vị đồng công cứu chuộc, Mẹ cần
phải cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người với Con
Mẹ, Đấng không biết đến tội nhưng đã trở thành tội lỗi và
đã bị Cha phó nộp vì loài người chúng ta (xem Rm 8:32).
Nếu Thánh Thần là Đấng đã làm cho thân xác của Chúa
Kitô sống lại thế nào và Ngài sẽ làm cho thân xác chết
chóc của chúng ta sống lại (xem Rm 8:11), như thân xác
hiển vinh của Người (Phil 3:21), thì Ngài trước hết đã làm
cho thân xác của Mẹ Người là một thân xác chẳng những
trọn đời trinh nguyên mà còn trở thành phương tiện cứu
độ cùng với Chúa Kitô, sống lại và về trời như Con Mẹ và
với Con Mẹ.
Cầu Nguyện:
Lạy Nữ Vương Maria, Mẹ đã được Thiên Chúa đưa cả
linh hồn vô nhiễm nguyên tội lẫn thân xác trọn đời trinh
nguyên của Mẹ về trời, vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, một
Đệ Nhất Tạo Vật về Ân Sủng, một tạo vật “đầy ân phúc”
đã được Chúa chiếm hữu ngay từ giây phút vừa được
hoài thai trên trần gian, và đã được Ngài sử dụng trong
việc đồng công cứu chuộc loài người với Con của Ngài,
để nhờ đó, Con Ngài ở đâu Mẹ của Con Ngài cũng được
ở đó với Con (xem Gioan 14:3). Chính vì Mẹ đã được
Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác, được Thiên Chúa tôn
vinh làm Nữ Vương trời đất, đầu đội triều thiên 12 tinh tú
và chân đạp mặt trăng (xem Khải Huyền 12:1), mà Mẹ
vẫn tiếp tục quan tâm tới chung giòng dõi Mẹ trên trần
gian, nhất là thành phần con cái của Mẹ, qua những lần
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Mẹ hiện ra đó đây, nhất là ở Lộ Đức, như Đấng hoài thai
vô nhiễm, đến để chữa lành bệnh nạn tật nguyền cho một
số tâm hồn cần thiết, và đặc biệt ở Fatima, như Đức Bà
Mân Côi, đến để cứu vớt tội nhân và ban hòa bình cho thế
giới. Xin Mẹ thương bảo vệ và gìn giữ giới trẻ, để họ
chẳng những thoát được cơn bão lốc kinh hoàng của thời
đại văn hóa sự chết ở ngoài xã hội, và khuynh hướng
chống đối Mẹ trong nội bộ thành phần Kitô hữu, mà còn,
như 3 Thiếu Nhi Fatima xưa, trở thành một đạo binh dàn
trận của Mẹ, hiên ngang chiến đấu chống phá lực lượng
hung tàn dữ dội của đạo binh Satan.
- Amen.
Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)
Lời nguyện Mân Côi Fatima:
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Mẹ Vô
Nhiễm, khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh
đạm, dể duôi và thù ghét Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa
ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những
linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 5
Kính Đặc Ân Mẹ Giáo Hội của Mẹ.
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Đền tạ tội trực tiếp nhục mạ Mẹ
qua các ảnh tượng của Mẹ.
Phúc Âm theo Thánh Luca:
Maria mới nói: "Này tôi là tá Chúa, xin hãy thành sự
cho tôi theo lời ngài!" Và thiên thần đã từ giã bà đi ra.
38

Suy Niệm:
Phải, chính lời “xin vâng” này của Mẹ Maria đã chứng
tỏ cho thấy: 1) Mẹ không hề từ chối Chúa một điều gì, dù
là những điều vượt quá lãnh vực tự nhiên và lý luận trần
gian; 2) Mẹ hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi sự trong
bàn tay Quan Phòng Thần Linh vô cùng khôn ngoan
thượng trí đầy toàn năng của Thiên Chúa; 3) Mẹ yêu mến
Chúa hết lòng muốn, hết linh hồn và hết sức lực của Mẹ,
bằng những liên lỉ đáp ứng một cách mau mắn và tương
xứng; 4) Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa ở mọi
nơi và trong mọi lúc bằng một đức tin tuân phục và lòng
khiêm nhượng thẳm sâu; 5) Mẹ hoàn toàn hiệp nhất nên
một với Thiên Chúa là Đấng ở cùng Mẹ ngay từ lúc Mẹ
được hoài thai trong lòng thai mẫu; 6) Mẹ thật sự đáng
mang tên gọi “đầy ơn phúc” như là bản chất đích thực
của Mẹ; 7) Mẹ cảm thấy diễm phúc không phải ở chỗ
được làm Mẹ Thiên Chúa, được cưu mang và cho Con
Thiên Chúa bú mớm, cho bằng ở chỗ chu toàn Ý Chúa; 8)
Mẹ quả thực đã thụ thai Lời Nhập Thể trong tâm hồn của
Mẹ trước khi thụ thai Người nơi thân xác của Mẹ; 9) Mẹ
quả thực là đệ nhất môn đệ của Chúa Kitô và là môn đệ
tuyệt hạng của Người, Đấng tuyển chọn các môn đệ để ở
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với Người và sai đi rao giảng làm chứng về Người; 10)
Mẹ xứng đáng là mô phạm cho Giáo Hội, chẳng những ở
chỗ vừa là một trinh nữ vừa là mẹ, mà còn ở chỗ lắng
nghe và tuân giữ Lời Chúa.
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mang, sinh hạ và dưỡng dục Người. Xin Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho chúng con nương náu
và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa.
- Amen.
Lần Hạt:
1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:
Lạy Mẹ Maria vừa là Chi Thể Tuyệt Hảo trong Nhiệm
Thể Giáo Hội vừa là Mẹ Giáo Hội, ở chỗ Mẹ đã luôn lắng
nghe và tuân giữ Lời Chúa. Mẹ thực sự là mô phạm lý
tưởng sống cho cả thành phần chủ chăn lẫn đàn chiên,
trong việc mau mắn nhận ra, sâu xa suy niệm và khôn
ngoan đáp ứng các dấu chỉ thời đại phản ảnh Mạc Khải
Thần Linh, chất chứa Dự Án Quan Phòng của Thiên Chúa
trong giòng lịch sử của từng thời đại, nhờ đó, Giáo Hội,
như cành nho dính liền với thân nho là Chúa Giêsu Kitô
Con Mẹ, trổ sinh muôn vàn hoa trái, trở thành “Ánh Sáng
Muôn Dân”, mang vui mừng và hy vọng đến cho một thế
giới hiện đại càng văn minh con người càng bạo loạn.
Hình ảnh đích thực về Mẹ không phải là các bức tranh vẽ
hay tượng đúc về Mẹ, mà là chính mẫu gương sống lời
Chúa của Mẹ. Có ích gì chăng khi tôn sùng Mẹ qua các
ảnh tượng mà lại không cố gắng noi gương bắt chước Mẹ,
trái lại, còn sống ngược lại với tinh thần và đường lối của
Mẹ đối với Thiên Chúa và tha nhân. Xin Mẹ giúp cho
thành phần Kitô hữu nói chung luôn ý thức rằng một khi
họ tin thờ Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ họ cũng phải thành
thực sùng kính Mẹ nữa, bằng không họ chưa thực sự
nhận biết Chúa Kitô, Đấng là Con Thiên Chúa Làm Người
đã yêu mến Mẹ và tuân phục Mẹ, vị đã thụ thai, cưu

1. Lộng ngôn phạm đến Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ.
2. Lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ.
3. Lộng ngôn phạm đến Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ
Nhân Loại của Mẹ.
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Lời nguyện Mân Côi Fatima:
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội trực tiếp nhục mạ Mẹ qua
các ảnh tượng của Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục.
Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn
cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Kinh Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ
Lạy Mẹ Maria Đồng Công chí ái của con,/ Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ/ đã bị gai nhọn đâm thâu tan
nát/ vì vô số tội lỗi mà loài người đã xúc phạm đến Mẹ,/
nhất là 5 tội chính sau đây:
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4. Phạm đến Mẹ Vô Nhiễm/ khi công khai gieo vào lòng
các thiếu nhi sự lãnh đạm,/ dể duôi và thù ghét Mẹ.
5. Trực tiếp nhục mạ Mẹ qua các ảnh tượng của Mẹ.
Ôi,/ lạy Mẹ,/ chính con/ nhiều khi đã trở nên những hung
thủ/ đâm vào Trái Tim Mẹ hằng yêu thương ấp ủ con,/
bằng những gai tội làm Mẹ nhức nhối nhất,/ thay vì,/
đáng lẽ con phải thông cảm và an ủi Mẹ/ bằng cách ân cần
rút ra những gai lộng ngôn và bộc bạc/ mà Mẹ hằng liên lỉ
bị các kẻ vô ơn đâm vào.
Xin Mẹ tha thứ cho đứa con thơ dại đầy yếu đuối của Mẹ/
và ban ơn thêm sức cho con,/ để con chẳng những không
bao giờ tự nguyện làm tay sai cho ma qủi,/ tôn sùng con
người của mình/ và nô lệ cho thế gian nữa,/ mà trái lại,/
con sẽ sống ngoan ngoãn,/ gắn bó và tin cậy Mẹ hơn,/
bằng việc:
1. Cải thiện đời sống/ để không bao giờ dám cố tình làm
mất lòng Chúa/ là Đấng đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi;
2. Lần hạt Mân Côi hằng ngày/ để tôn kính Mẹ là Đức
Mẹ Mân Côi;/ và/
3. Giữ trọn các ngày thứ bảy đầu tháng/ để đền tạ Trái
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ là nơi cho con
nương náu/ và là đường đưa con đến với Chúa muôn
đời./
Amen.
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RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ
8:00 tối Thứ Bảy ngày 11-6

“Nơi Thánh Thể, Trời hạ giáng xuống đất, tương lai của
Thiên Chúa tiến vào hiện tại và thời gian như được cõi
vĩnh cửu thần linh bao gồm. Anh chị em thân mến, như
diễn tiến hằng năm, ở cuối Thánh Lễ sẽ có một cuộc rước
Thánh Thể cùng với lời cầu nguyện và các bài thánh ca
được chúng ta đồng thanh dâng lên Chúa Kitô hiện diện
trong Bánh Thánh. Chúng ta sẽ nói thay cho cả Thành
phố này rằng: ‘Chúa Giêsu ơi xin hãy ở với chúng con,
hãy ban mình cho chúng con và ban cho chúng con bánh
nuôi dưỡng chúng con cho sự sống trường sinh! Xin Chúa
hãy giải thoát thế giới này khỏi độc chất của sự dữ, bạo
lực và hận thù làm ô nhiễm lương tâm con người, xin hãy
thanh tẩy nó bằng quyền năng của tình yêu nhân hậu
Chúa. Và hỡi Mẹ Maria là người nữ ‘Thánh Thể’ suốt cuộc
sống của Mẹ, xin giúp chúng con liên kết tiến bước tới đích
điểm thiên đình, được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu
Chúa Kitô, bánh sự sống trường sinh và là phương dược
cho tình trạng bất tử thần linh. Amen!”
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, 11/6/2009
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Cử Hành
1.
2.
3.
4.

Thánh ca tôn thờ Thánh Thể (trang 10 hay 50)
Âm thầm chiêm ngưỡng Thánh Thể
Cung nghinh Thánh Thể
Thánh ca hát xen kẽ với những lời Chúc Tụng Lòng
Thương Xót Chúa suốt đường Kiệu Thánh Thể
5. Tantum Ergo
6. Phép Lành Thánh Thể

Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa
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Lòng thương Xót Chúa là mạch nguồn của các phép lạ và
những kỳ công - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa bao bọc toàn thể vũ trụ - Con tin
nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa hạ giáng xuống trần gian nơi Bản
Thân Lời Nhập Thể - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu
bị thương rộng mở - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Chúa được ủ ấp nơi Trái Tim Chúa Giêsu
cho chúng con, nhất là cho các tội nhân - Con tin nơi Chúa
Thánh Ca: Tình Chúa (trang 89)

Xướng: Lòng Thương Xót Chúa tuôn tràn ra từ lòng Chúa
Cha
Đáp: Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên
Chúa - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu - Con tin
nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là mạch nguồn vọt ra từ mầu
nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa khôn dò đối với trí khôn nhân
loại hay thần thiêng - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là nguồn xuất phát tất cả sự sống
và phúc hạnh - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa tốt đẹp hơn cả các tầng trời - Con
tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thiết lập Bánh
Thánh - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thành lập Hội
Thánh - Con tin nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi Bí Tích Thánh Tẩy Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc chúng con được
công chính hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa hộ tống chúng con suốt cả cuộc
đời - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa bao bọc chúng con nhất là trong
giờ lâm tử - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa ban cho chúng con sự sống bất
diệt - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa hỗ trợ chúng con từng giây phút
trong cuộc đời - Con tin nơi Chúa
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Lòng Thương Xót Chúa che chở chúng con khỏi lửa hỏa
ngục - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa ở nơi việc hoán cải các tội nhân
cứng lòng - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa làm Thần Trời sửng sốt, Thánh
Nhân ngỡ ngàng - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong tất cả mọi mầu
nhiệm về Thiên Chúa - Con tin nơi Chúa
Thánh Ca: Con Vẫn Trông Cậy (trang 90)
Lòng Thương Xót Chúa nâng chúng con lên trên hết mọi
thứ bất hạnh - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hạnh phúc và hoan lạc
của chúng con - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa ở chỗ kêu gọi chúng con từ hư vô
ra hiện hữu - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa bao gồm tất cả mọi công cuộc do
Ngài thực hiện - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là vinh hiển của tất cả mọi công
việc Ngài làm - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là nơi tất cả chúng con được chìm
đắm - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là nỗi nhẹ nhàng êm ái cho
những tâm hồn sầu đau - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là niềm hy vọng duy nhất của
những linh hồn thất vọng - Con tin nơi Chúa
Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm
hồn, là an bình trong lúc lo âu sợ hãi - Con tin nơi Chúa
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Lòng Thương Xót Chúa là niềm hân hoan và nỗi ngất
ngây của những linh hồn thánh hảo - Con tin nơi Chúa
Thánh Ca: Dâng Ngài (trang 91)
Lòng Thương Xót Chúa phấn khích lòng cậy trông khi
chẳng còn biết hy vọng vào đâu - Con tin nơi Chúa
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu là Đấng có lòng Xót Thương
vô hạn và đầy những cảm thương khôn lường, xin hãy
nhân ái đoái đến chúng con và gia tăng Lòng Thương Xót
Chúa nơi chúng con, để trong những lúc gian nan khốn
khó, chúng con không cảm thấy thất vọng và bị ngã lòng,
nhưng hết lòng tin tưởng phó mình cho thánh ý Chúa là
Tình Yêu và là chính Tình Thương.
Ôi Lòng Thương Xót Chúa khôn lường và vô cùng bất
tận, ai có thể tôn tụng và tôn thờ Chúa cho xứng đáng
đây? Ôi uu phẩm tối cao của Thiên Chúa toàn năng, Chúa
là niềm hy vọng ngọt ngào cho con người tội lỗi.
Hỡi các vì tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nhau lại
thành một bản thánh ca mà đồng thanh tri ân sốt mến hát
khen Lòng Thương Xót Chúa khôn thấu.
Chị Thánh Faustina - Nhật Ký 948-951
chuyển dịch: Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL
(Đến đây nếu đường Kiệu còn, xin ca đoàn hát tiếp cho xong)
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Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại
Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon
Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho
chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng
con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại
vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính
mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy
ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời
Chung: Amen
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CANH THỨC THÁNH THỂ

CHUỖI MÂN CÔI CHÚA TÌNH THƯƠNG

Xin ơn chữa lành

“Ai tin Thày dầu có chết cũng sẽ được sống”
(John 11:1-45)

10:00-11:30 đêm Thứ Bảy ngày 12-6
Thánh ca mở đầu (đứng): Hãy Chỗi Dậy
“Ði ngang qua, Người thấy một người mù từ thuở mới
sinh. Môn đồ hỏi Người rằng: ‘Rabbi, ai đã phạm tội, nó
hay cha mẹ nó, để nó phải sinh ra mù lòa như vậy?’ Chúa
Giêsu đáp lại: ‘Chẳng phải tội nó hay cha mẹ nó phạm,
song để nơi nó, công việc Thiên Chúa được tỏ hiện. Bao
lâu đang còn ngày, chúng ta cần phải làm việc của Ðấng
đã sai Ta; đêm đến thì chẳng còn làm gì được nữa. Khi
Thày còn ở thế gian, Thày là sự sáng thế gian. Nói thế rồi,
Người nhổ xuống đất, trộn nước miếng thành bùn và thoa
vào mắt người mù, đoạn Người bảo anh ta rằng: ‘Hãy đi
rửa trong ao Siloam’. Anh ta ra đi rửa mặt, và khi trở lại
thì mắt đã sáng». (John 9 :1-7)

PK1- Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong
vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống ta hãy
bước theo đường quang vinh.
PK2- Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương
một Thiên Chúa - nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất
trong một đức tin, một tình yêu.

Mầu Nhiệm 1

Cử Hành
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ĐK:- Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê! Hãy chỗi dậy từ cõi chết.
Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.

Lời Chúa (công bố đoạn Phúc Âm trên đây)
Lắng tâm suy niệm Lời Chúa
Chuỗi Mân Côi Chúa Tình Thương
Nghi thức chữa lành
Hát Tantum Ergo
Phép Lành Thánh Thể
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“Lagiarô bạn chúng ta đang ngủ”
(đứng)
Phúc Âm: Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lagiarô, ở
Bêtania, làng quê của Maria và Martha. Maria nầy chính
là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân
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Người. Em trai bà là Lagiarô lâm bệnh. Vậy hai chị sai
người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy
yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này
không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa,
nhờ đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. Chúa Giêsu
thương Martha và em là Maria và Lagiarô. Khi hay tin
ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi
Người bảo môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa đi”.
Môn đệ thưa: “Thưa Thày, mới đây người Do Thái tìm ném
đá Thầy, mà Thầy lại còn muốn trở về đó hay sao”? Chúa
Giêsu đáp: “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu
ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì họ thấy ánh sáng
mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh
sáng”. Người nói thế, rồi lại bảo họ: “Người bạn Lagiarô
của chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta cũng hãy đi đánh thức
anh ta dậy”.
Suy Niệm: (ngồi) Đúng là tình yêu có những lý lẽ của
mình, đến nỗi trí khôn tự nhiên nhiều khi không thể nào
hiểu nổi và lòng muốn không thể nào chấp nhận được.
Chúa Giêsu thương chị em Lazarô, nhưng khi hay tin bạn
thân của mình đau nặng Người cũng không chịu đến
thăm ngay. Mà phải chờ cho tới khi người bạn thân này
chết đã rồi mới tới. Thế nhưng, Chúa Giêsu chẳng những
thương chị em Lazarô mà còn thương hết mọi người khác
nữa. Bởi đó, Người muốn dùng chính người bạn thân của
mình làm tế vật để tỏ lòng thương những người khác. Tức
là Người để cho người bạn thân Lazarô của mình phải
qua đời, để nhờ việc qua đời của Lazarô đối với Người
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như là một giấc ngủ này mà tỏ mình ra bằng việc đánh
thức dậy, nhờ đó nhiều người sẽ tin vào Người mà được
cứu độ.
Cầu Xin: (quì) Bởi thế, Lạy Chúa, mỗi khi chúng con hay
những người thân yêu của chúng con phải chịu đau khổ
thử thách và bất hạnh trên đời này, xin cho chúng con hãy
vững lòng trông cậy vào việc quan phòng thần linh đầy
yêu thương của Chúa. Và xin cho chúng con hằng biết
thâm tín rằng tất cả những gì Chúa làm, dù làm cho
chúng con là loại sống trong xác thịt khổ đau mấy đi nữa,
đều mang lại lợi ích cho những ai tin tưởng nơi Chúa
(xem Rôma 8:28). Nếu Chúa là Đấng đã không dung tha
cho chính Con Một của mình, trái lại, đã phũ phàng phó
nộp Người vì tất cả chúng con (x Rôma 8:32), thì chẳng lẽ
Chúa lại vui thích khi thấy chúng con là con cái Chúa yêu
thương bị quằn quại khổ đau hay sao? Nếu những đau
khổ của chúng con đây là những gì làm vinh danh Chúa,
lợi ích cho cả người ra đi trước chúng con cũng như cho
những ai còn ở lại như chúng con, thì chúng con xin dâng
lên Chúa tất cả mọi đau khổ của những ai vô tội đang gặp
đau thương khốn khó phần hồn hay phần xác hoặc cả hai
trên thế giới này, để xin Chúa thánh hóa bản thân họ, cứu
các tội nhân và ban hòa bình cho thế giới.
Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi),
1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:
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Xướng/Đáp: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên Cha
Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Con chí ái Cha là Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con
và toàn thế giới”

chúng láng giềng của 3 chị em chứng kiến thấy việc cả thể
Chúa làm nói chung, và nhất là cho các môn đệ chứng
nhân tiên khởi của Người nói riêng: ‘Lagiarô đã chết rồi.
Nhưng Thày mừng cho các con, vì Thày không có mặt ở đó để
các con tin’.

Mầu Nhiệm 2

“Lagiarô đã chết”
(đứng)
Phúc Âm: Môn đệ thưa: “Thưa thầy, nếu anh ta ngủ, thì anh
ta sẽ thức dạy thôi”. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của
Lagiarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ.
Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: “Lagiarô đã chết rồi.
Nhưng ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để
các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà của anh ta”. Lúc
đó Tôma cũng có tên là Điđimô nói với đồng bạn: “Chúng
ta cũng hãy cùng đi để chết với Người”. Đến nơi, Chúa Giêsu
thấy Lagiarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ
cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do
Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người
em đã chết.
Suy Niệm: (ngồi) Đúng thế, Chúa Giêsu quả thực đã cố ý
để cho Lazarô bạn thân của mình chết hoàn toàn rồi mới
xuất hiện. Bởi vì, Người biết rằng cái chết của người bạn
thân này, cái chết bất hạnh với chính bản thân anh ta cũng
như bất hạnh cho cả hai người chị của anh ta, sẽ mang lại
lợi ích thiêng liêng cho cả 3 chị em, cho thành phần dân
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Cầu Xin: (quì) Vâng, Lạy Chúa, nếu việc Chúa tỏ mình ra
hoàn toàn và trọn vẹn nhất là khi Chúa bị treo trên cây
thập tự giá thì chúng con cũng chỉ gặp thấy Chúa nơi
thập giá mà thôi: “Khi nào Tôi bị treo lên khỏi mặt đất,
Tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng Tôi” (Gioan 12:32).
Xin Chúa cho chúng con ý thức được rằng thập giá là biểu
hiệu cho tội lỗi và sự chết, sau khi Chúa đã tự nguyện hy
hiến mạng sống mình vì chúng con trên đó, thì nó đã trở
thành Thánh Giá, đã trở thành phương tiện Chúa dùng để
cứu chuộc loài người chúng con. Nếu thực sự Chúa muốn
tiếp tục tỏ mình ra trên thế gian qua các đau khổ thử
thách của chúng con, để Sự Sống Thần Linh và Quyền
Năng Phục Sinh của Chúa được thể hiện rạng ngời nơi
bản thân yếu hèn của chúng con (xem 2Corintô 4:10-11),
thì xin Chúa hãy ban cho chúng con sức mạnh để chúng
con thà chịu khổ mà sống bằng an và đẹp lòng Chúa hơn
là được mọi may lành lại tội lỗi mất lòng Chúa.
Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi),
1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:
Xướng/Đáp: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên Cha
Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Con chí ái Cha là Đức
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Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con
và toàn thế giới”

Mầu Nhiệm 3

“Lazarô em con sẽ sống lại”
(đứng)
Phúc Âm: Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón
Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu:
“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy
nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa,
Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con
sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết
sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là
sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta thì dầu có chết cũng sẽ
được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không phải chết
bao giờ. Con có tin điều đó hay chăng”?
Suy Niệm: (ngồi) Phải, để Chúa có thể tỏ mình ra, con
người phải biết tin tưởng nơi Người. Tức là, chỉ có con
mắt đức tin mới thấy được việc làm của Thiên Chúa, mới
thấy được những dấu chỉ thời đại, mới thấy được sự hiện
diện thần linh trong cuộc đời của chúng ta. Nếu “Thiên
Chúa là Tình Yêu” (1John 4:8,16), tức Ngài không thể nào
là Thiên Chúa mà không yêu, thậm chí Ngài yêu chúng ta
cả khi chúng ta còn là những tội nhân (xem Rôma 5:8),
chẳng tốt lành gì, hay khi chúng ta còn là những kẻ thù
phạm đến Ngài, đáng phải trầm luân muôn đời, thì Ngài
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luôn ở với loài người chúng ta, luôn tìm kiếm từng con
chiên lạc chúng ta và hân hoan hớn hở khi thấy chúng ta
như đứa con hoang đàng trở về với Ngài. Tội lỗi loài
người chúng ta xúc phạm đến Vị Thiên Chúa là Tình Yêu
này nhất, không phải là tội giết người, tội loạn luân, cho
bằng tội không tin tưởng vào tình thương vô cùng nhân
hậu của Ngài.
Cầu Xin: (quì) Đó là lý do, lạy Chúa, chúng con tin rằng
nhiều linh hồn được cứu chuộc hơn là bị hư đi. Hỏa ngục
chỉ vớ được chút cặn bã của thế gian mà thôi. Thật vậy,
nếu loài người chúng ta làm việc gì cũng phải có lợi mới
làm, thì chẳng lẽ việc Thiên Chúa dựng nên loài người lại
là việc thiệt hại mà Ngài cứ làm hay sao?! Nếu không một
ai khôn ngoan và toàn năng hơn Chúa, thì chẳng lẽ Chúa
lại thua ma quỉ trong việc cứu rỗi các linh hồn hay sao!?
Nếu phần rỗi của loài người nói chung và của từng linh
hồn nói riêng cao quí đến nỗi Chúa đã phải hạ mình
xuống làm người vô cùng hèn hạ và tử nạn vô cùng khốn
nạn, thì chẳng lẽ Chúa lại đành để cho loài người hết sức
mù tối và yếu đuối chúng con phải đời đời hư đi hay
sao!?! Nếu một lúc nào đó trong đời chúng con không
còn thể tự cứu được mình nữa, thì đã có đức tin của anh
chị em chúng con nâng đỡ chúng con. Đó là lý do, nhờ
việc tuyên xưng của Matta chị mình mà thây ma Lazarô
không tự mình tuyên xưng đức tin cũng đã được cải từ
hoàn sinh bước ra khỏi mồ, để việc Chúa được tỏ hiện và
Chúa được nhận biết. Xin Chúa cho chúng con cũng biết
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hy sinh cứu các tội nhân như 3 Thiếu Nhi Fatima, nhất là
như Chân Phước Giaxinta.
Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi),
1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:
Xướng/Đáp: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên Cha
Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Con chí ái Cha là Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con
và toàn thế giới”

Mầu Nhiệm 4

“Lagiarô đã được chôn táng ở đâu?”
(đứng)
Phúc Âm: Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là
Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.
Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em
rằng: “Thầy ở ngoài kia, Người gọi em đó”. Nghe vậy, Maria
vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa
Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi
Martha đã gặp Người. Những người Do Thái cùng ở
trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng
dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc
ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy
Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói:
“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con đâu có chết”.
Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà
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cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi:
“Đã an táng Lagiarô ở đâu”? Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến
mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: “Kìa,
xem Ngài thương ông ấy biết bao”.
Suy Niệm: (ngồi) Tại sao Chúa Giêsu lại khóc? Phải chăng
vì Người không cầm được lòng khi thấy Maria khóc?
Nhưng Maria sở dĩ khóc là vì Lazarô thân yêu của chị em
cô đã chết, trong khi đó, Chúa Giêsu biết chắc chắn rằng
Người có thể làm Lazarô cải tử hoàn sinh cho chị em cô cơ
mà! Vậy thì phải chăng động lực thúc đẩy Người khóc, cử
chỉ hết sức hiếm hoi và đặc biệt được Phúc Âm lần đầu
tiên ghi nhận này, là vì, ngay lúc bấy giờ, Người nghĩ đến
các linh hồn bất tử vô cùng cao quí nói chung, nhất là linh
hồn của thành phần bạn thân của Người nói riêng, sẽ đời
đời bị chôn vùi trong nấm mồ sự chết, không bao giờ
bước ra khỏi ngôi mồ vĩnh tử này nữa, không còn nghe
thấy tiếng gọi của Người nữa, khi Người lên tiếng gọi họ
như đã gọi Lazarô “hãy bước ra khỏi mồ”.
Cầu Xin: (quì) Đúng thế, về phương diện tâm linh, con
người tội lỗi trên đời này là một con người sống trong sự
chết, một sự chết, đối với Chúa, chẳng khác gì như là một
giấc ngủ (xem Mt 9:24; Jn 11:11), Người cần phải gọi họ
dạy, lay tỉnh họ dậy, bằng hiện sủng, thậm chí bằng cả
thánh giá đau khổ. Vì là một giấc ngủ, dù có ngủ say, ngủ
mê ngủ mệt đến mấy, đến độ “xông mùi” đi nữa, như
trường hợp của Lazarô, bởi “lời Chúa là những gì sống
động và tác hiệu, sắc hơn gươm hai lưỡi. Thấu nhập và
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chia cắt hồn thiêng, xương tủy; phán quyết tâm tưởng của
cõi lòng” (Heb 4:12), con người tội lỗi vẫn còn khả năng
nghe được tiếng “Thiên Chúa là Thần Linh” (Jn 4:24): “Kẻ
chết sẽ nghe thấy tiếng của Con Thiên Chúa và những ai nghe
theo tiếng ấy sẽ được sống” (Jn 5:25). Đó là lý do, lạy Chúa,
chỉ có kẻ nào muốn đời đời hư đi mới bị hư đi mà thôi,
chỉ có kẻ nào nhất định chọn Satan và ma quỉ làm bạn,
chọn hỏa ngục làm thiên đường mới vĩnh viễn mất Chúa
là cùng đích của mình mà thôi. Xin Chúa đừng để chúng
con bao giờ hồ nghi lòng thương xót vô cùng bao la rộng
lượng của Chúa, trái lại, càng tội lỗi chúng con càng cần
đến lòng thương xót Chúa, càng gần lòng thương xót
Chúa hơn ai hết và hơn bao giờ hết.
Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi),
1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:
Xướng/Đáp: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên Cha
Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Con chí ái Cha là Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con
và toàn thế giới”

Mầu Nhiệm 5

“Lagiarô! Hãy ra đây!”
(đứng)
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Phúc Âm: Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã
mở mắt người mù từ khi mới sinh lại chẳng lẽ không làm được
cho người nầy khỏi cái chết ư”? Chúa Giêsu lại xúc động;
Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy
trên. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là
chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã qua
cả bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng bảo con
rằng: Nếu con tin, con sẽ được xem thấy vinh quang của
Thiên Chúa sao”? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa
Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha
đã nhậm lời con. Con biết: Cha hằng nghe lời con. Nhưng
con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ
tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng:
“Lagiarô! Hãy ra đây!”. Người đã chết đi ra, chân tay còn
quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa
Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”. Một số người Do
Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc
Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
Suy Niệm: (ngồi) Phải, sự kiện thân xác của con người
Lazarô dù đã bắt đầu xông mùi hôi thối, báo hiệu tình
trạng rữa nát, mà Chúa Giêsu vẫn còn cải từ hoàn sinh để
có thể tự bước ra khỏi mồ, là những gì Người muốn tỏ
cho con người biết rằng, dù linh hồn con người có tội lỗi
đến đâu chăng nữa, có xông mùi âm ti hỏa ngục đi nữa,
Người vẫn có thể cải tử hoàn sinh linh hồn ấy. Vì chính
Người “là Sự Sống lại và là Sự Sống”. Người đã toàn
thắng tội lỗi và sự chết, đã phá đổ quyền năng vương
quốc cùng tất cả mọi việc làm của ma qủi (x 1Jn 3:8).
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Người vẫn ở cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế (x
Mt 28:20). Người vẫn hiện diện và thông mình ra qua các
Bí Tích Thánh, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Thánh Linh
Người thông cho các tông đồ từ thân xác phục sinh của
Người vào buổi sáng ngày Người sống lại từ cõi chết (x Jn
20:22), vẫn đang canh tân bộ mặt trái đất qua hoạt động
truyền bá phúc âm hóa của Giáo Hội, để tất cả mọi sự
được tạo dựng từ ban đầu trở thành trời mới đất mới (x
Rev 21:1), nơi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự muôn đời
ngự trị (x 1Cor 15:28; Rev 21:3).
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“Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời” (x Mt 6:9-10) .
Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi), 1
Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:
Xướng/Đáp: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên Cha
Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Con chí ái Cha là Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con
và toàn thế giới”

Cầu Xin: (quì) Vâng, lạy Chúa Giêsu Kitô, để chúng con
được tái sinh bởi trên cao (x Jn 3:3), Chúa đã ban Thánh
Linh là Đấng ban sự sống cho chúng con qua Cuộc Vượt
Qua của Chúa. Chính Thánh Linh là Đấng ở trong chúng
con như Đền Thờ của Ngài đã làm cho chúng con được
sống và sống viên mãn (x Jn 10:10). Đến nỗi, thân xác
mang mầm mống chết chóc của chúng con, ở chỗ nó luôn
xu hướng về xác thịt, tác hành phản lại lề luật và tinh thần
phúc âm của Chúa (x Rm 8:15-23), đang được phục sinh
từ từ, đang được Ngài biến đổi cho nên giống như thân
xác phục sinh hiển vinh của Chúa (x Phil 3:21; Rm 8:11).
Chúng con xin hiến dâng thân xác tro bụi của chúng con
đây cho Chúa, xin Chúa hãy tùy ý sử dụng nó, để nó
không còn là khí cụ hành ác mà, theo tác động canh tân
của Thánh Thần, trở thành khí cụ công chính hành thiện
(x Rm 6:13) trong việc phục vụ Giáo Hội Chúa và xã hội
loài người, dù có phải hiến mạng sống mình đi nữa, cho

Tổng Nguyện: (đứng) Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, Chúa
đã dựng nên chúng con vì Chúa và cho Chúa nên lòng
chúng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong
Chúa, cho tới khi chúng con tìm được Chúa. Thế nhưng,
Chúa quá biết loài người tạo vật chúng con không thể nào
có thể đến với Chúa, nên Chúa đã tự động đến với chúng
con nơi Lời Nhập Thể, đã tìm gặp chúng con nơi Chúa
Kitô Tử Giá và Phục Sinh, đang ở với chúng con qua
Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn sinh động trong chúng
con bằng quyền lực Thánh Thần. Giờ đây, qua Bí Tích
Rửa Tội Tái Sinh, chúng con đã được trở nên con cái Chúa
là Cha chúng con ở trên trời, trở nên chi thể của Chúa
Kitô là Đầu của Nhiệm Thể Giáo Hội, và trở nên Đền Thờ
của Chúa Thánh Thần là Đấng sống trong chúng con, để
chúng con được Hiệp Thông Sự Sống Thần Linh với Vị
Thiên Chúa chân thật duy nhất của chúng con.
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Lạy Mẹ Maria, Mẹ quá biết đời sống Kitô hữu thành phần
môn đệ của Chúa Kitô là một cuộc hành trình đức tin đầy
chông gai hiểm hóc, chẳng những phải sống vượt lên trên
bản tính tự nhiên mang đầy mầm mống tội lỗi của mình,
còn phải sẵn sàng chấp nhận thân phận bị thế gian chống
đối, ghen ghét và bách hại nữa. Nếu các vị tông đồ được
Chúa Kitô trực tiếp kêu gọi, huấn luyện và tỏ mình ra còn
bán Chúa, bỏ Chúa và chối Chúa, thì chúng con làm sao
có thể bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho đến khi đứng dưới
chân thập giá của Chúa như Mẹ. Xin Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ là nơi chúng con nương náu và là đường
đưa chúng con đến với Thiên Chúa muôn đời. Amen.

Biên soạn: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại
Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon
Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho
chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng
con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại
vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính
mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy
ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời
Chung: Amen
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ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN TÂM
«Tuyệt đối không lấy gì quý hơn lòng mến Chúa Kitô»
(Quy Luật 72:11)
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khi đến thăm Đan Viện, đặc biệt sẽ là một nơi tĩnh tâm
cho những ai cần sự bình an và thanh tịnh.
Danh Hiệu Thiên Tâm
Đan Viện Biển Đức THIÊN TÂM nhận Lễ Thánh Tâm
Chúa Giêsu làm Bổn Mạng. TÂM là Tim, là Tình Yêu.
Nước cùng Máu chảy ra từ Trái Tim Chúa Giêsu, là một
dấu tích tình yêu. Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn
tình yêu, nơi chúng ta kiến múc và phân phát tình yêu.
Trong đời sống đan tu, người đan sĩ đặt cái TÂM cá nhân
với TÂM của Chúa. ‘Nhân tâm’ noi gương ‘Thiên Tâm’,
tình yêu cá nhân đặt trong tình yêu Thiên Chúa. «Thiên
Chúa là tình yêu, ai lưu lại trong tình yêu là lưu lại trong
Thiên Chúa» (1 Gioan 4:16).

Một Ước Vọng

Thâu Nhận Ơn Gọi

Đan Viện Biển Đức THIÊN TÂM là một nhà dòng tương
lai. Nguyện vọng thành lập một cộng đoàn Biển Đức trên
đất Hoa Kỳ cho người Việt Nam được khởi xướng do Đan
Viện Chúa Kitô trong sa mạc (Monastery of Christ in the
Desert, Abiquiu, New Mexico).
Ước vọng thành lập Đan Viện Biển Đức THIÊN TÂM để
tiếp nối truyền thống đan tu Biển Đức. Đan viện Biển
Đức THIÊN TÂM tương lai sẽ là nơi cho các tâm hồn
muốn tìm kiếm Thiên Chúa qua linh đạo chiêm niệm Biển
Đức. Đan Viện Biển Đức THIÊN TÂM hy vọng đáp ứng
những nhu cầu thiêng liêng cho mọi thành phần giáo hữu
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Mặc dầu đang trong tiến trình thành lập Đan Viện Biển
Đức THIÊN TÂM, chúng tôi sẽ rất mừng khi có những
tâm hồn muốn ngỏ ý dâng mình cho Chúa trong đời sống
chiêm niệm Biển Đức. Điều kiện thâu nhận ơn gọi vào
Đan Viện Biển Đức THIÊN TÂM:
1. Tuổi từ 22 trở lên.
2. Trình độ văn hoá: Tốt Nghiệp Trung Học.
Các ơn gọi sẽ được đào tạo trong thời gian đầu tại Nhà
Mẹ:
Monastery
of
Christ
in
the
Desert
(http://thientamosb.org/christdesert )
Đời Sống Đan Tu
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Đời sống đan tu, hay còn gọi là đời sống viện tu, là một
đời sống chiêm niệm trong Đan Viện. Thánh Biển Đức
dạy các đan sĩ đi tìm kiếm Thiên Chúa. Đây là mục đích
chính của mỗi người đan sĩ. Tìm kiếm Thiên Chúa qua
đời sống Nguyện Cầu và Lao Động (Ora et Labora). Một
đời sống trung dung và quân bình. Trong Đan Viện xen
kẽ các giờ Kinh Nguyện (Opus Dei) nhiều lần trong một
ngày, các đan sĩ cũng ca tụng Thiên Chúa bằng đôi tay lao
động của mình. Tìm kiếm Thiên Chúa trong đời sống
chiêm niệm cần sự thinh lặng, và qua thinh lặng người
đan sĩ dễ dàng sống kết hợp với Thiên Chúa.
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MỘT VÀI ĐẶC TÍNH CỦA ĐỜI SỐNG ĐAN TU
THEO TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC

Luật Biển Đức đã được các đan sĩ đồ đệ thụ huấn áp dụng
trong các Đan Viện ngay từ thời sơ khai của Dòng Biển
Đức, và đã trải qua bao thế kỷ Luật Biển Đức vẫn còn
được quý trọng trong thời đại nay và được đọc mỗi ngày
trong các Đan Viện. Đời sống đan tu Biển Đức đã phát
triển một cách rộng rãi bên Châu Âu, và vì thế Thánh
Biển Đức được phong tặng danh hiệu: Người Cha của đời
sống đan tu Tây Phương.
Rev Dominico Nguyễn Đức Hạnh, OSB

Chúng tôi cũng thử ghi nhận nơi đây một số sắc thái
“Không giống ai” của ngươi Đan Sĩ Biển Đức chúng tôi.
Rao Giảng mà không rao giảng.
Rõ ràng là Quy Luật Thánh Biển Đức không hề nói đến
việc Tông Đồ ngoài nội vi Đan Viện, và ngược lại còn cho
rằng đi ra ngoài thì chẳng lợi ích gì cho mình và cho
người khác, thậm chí còn có hại là đàng nữa. Đó là việc
tông đồ trong im lặng mà phong phú?
Sống Cô Tịch Biệt Thế trong nội vi.
Thánh Biển Đức còn nhấn mạnh hơn là cần có sự im
lặng trong cô tịch và cách biệt trần thế như một yếu tố rất
quan trọng, sự sống còn của đời sống Đan Sĩ. Tránh nói
ngay cả những điều lành, vì yêu mến im lặng.
Sự Im Lặng là thường xuyên.
Không cười to tiếng, không nói với nhau, không nói
với khách (trừ những người hữu trách), nhất là không nói
gì sau giờ kinh kết... Phải cố gắng giữ thinh lặng mọi lúc.
Vừa chừng mục vừa dứt khoát.
Theo đánh giá của nhiều nhà Tu Đức lớn thì Quy Luật
Biển Đức sáng giá về nhiều mặt, trong đó có lãnh vực
chừng mực, một vừa hai phải, không thái quá, không bất
cập, một sự quân bình đều khắp. Quần áo đừng quá dài,
đừng quá vắn, hai bộ là đủ, nhưng đi đường…thì mặc áo
đẹp hơn (thật là tâm lý) v.v.
Br. Paul Nguyễn, OSB
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Thánh Biển Đức (480-547)
Thánh Biển Đức (Benedetto) sinh tại Ý và là thánh Tổ Phụ
của Dòng Biển Đức. Đời sống Đan tu nói chung đã được
bắt đầu ngay từ thế kỷ thứ III. Thánh Biển Đức đã tiếp
nối và hình thành đời sống viện tu bằng Quy Luật do
chính ngài viết tại Đan Viện nổi tiếng Monte Cassino.
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Trong cuộc cung nghinh Thánh Thể này, chúng ta theo
dấu hiệu ấy, nhờ đó, chúng ta theo chính Chúa Kitô. Và
chúng tax in Người rằng:
Xin Chúa dẫn dắt chúng con qua những nẻo đường lịch
sử! Xin Chúa cứ tỏ mãi cho Giáo Hội và những vị mục tử
của Giáo Hội thấy đường ngay nẻo chính! Xin Chúa hãy
nhìn đến nhân loại khổ đau, đang thận trọng tìm kiếm
một đường đi nước bước qua rất nhiều những ngờ vực;
xin hãy nhìn đến tình trạng đói khổ về vật chất và tâm
linh đang hành hạ nhân loại! Xin ban cho con người nam
nữ bánh cho cả xác lẫn hồn! Xin ban cho họ công ăn việc
làm! Xin ban cho họ ánh sáng! Xin ban cho họ chính bản
thân Chúa! Xin thanh tẩy và thánh hóa tất cả chúng con!
Xin Chúa hãy làm cho chúng con hiểu được rằng chỉ nhờ
tham phần vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa, qua việc ‘chấp
nhận’ thánh giá, chấp nhận bỏ mình, chấp nhận những
cuộc thanh tẩy Chúa thực hiện nơi chúng con, đời sống
chúng con mới có thể trưởng thành và đạt đến tầm vóc
viên trọn thực sự. Xin Chúa hãy qui tụ chúng con lại từ
mọi nơi trên thế giới. Xin Chúa hãy hiệp nhất Giáo Hội
của Chúa, hiệp nhật nhân loại bị thương đau! Xin Chúa
ban cho chúng con ơn cứu độ! Amen
ĐTC BĐXVI – Bài Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2006
Các Vị Tông Đồ đã lãnh nhận tặng ân Thánh Thể từ Chúa
trong mối thân tình của Bữa Tiệc Ly, thế nhưng, tặng ân
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này là để giành cho mọi người, cho toàn thế giới. Đó là lý
do tại sao Thánh Thể cần phải được công khai loan báo và
hiện lộ, để mọi người có dịp gặp gỡ ‘Chúa Giêsu đi ngang
qua’, như đã xẩy ra ở các con đường xứ Galilêa, Samaria
và Giuđêa; nhờ đó, mỗi người, khi lãnh nhận, thì được
chữa lành và canh tân bởi quyền năng của tình Người yêu
thương…
Nếu mối liên hệ chặt chẽ giữa Bữa Tiệc Ly và mầu nhiệm
tử nạn của Chúa Giêsu trên cây Thập Giá được nhấn
mạnh đến vào Hôm Thứ Năm Tuần Thánh thì hôm nay,
Lễ Corpus Christi, qua việc rước kiệu và đồng lòng tôn thờ
Thánh Thể, cũng chú ý tới sự kiện là Chúa Kitô đã tự hiến
mình cho toàn thể nhân loại. Việc Người băng ngang qua
các nhà cửa và dọc theo các đường phố của thành phố
chúng ta đây, đối với những ai đang sống ở đó, là một
cống hiến của niềm vui, của sự sống đời đời, của bình an
và yêu thương.
ĐTC BĐXVI – Bài Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2007
Anh chị em thân mến, như diễn tiến hằng năm, ở cuối
Thánh Lễ sẽ có một cuộc rước Thánh Thể cùng với lời cầu
nguyện và các bài thánh ca được chúng ta đồng thanh
dâng lên Chúa Kitô hiện diện trong Bánh Thánh. Chúng
ta sẽ nói thay cho cả Thành phố này rằng:
“Chúa Giêsu ơi xin hãy ở với chúng con, hãy ban mình
cho chúng con và ban cho chúng con bánh nuôi dưỡng
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chúng con cho sự sống trường sinh! Xin Chúa hãy giải
thoát thế giới này khỏi độc chất của sự dữ, bạo lực và hận
thù làm ô nhiễm lương tâm con người, xin hãy thanh tẩy
nó bằng quyền năng của tình yêu nhân hậu Chúa”.
“Và hỡi Mẹ Maria là người nữ ‘Thánh Thể’ suốt cuộc sống
của Mẹ, xin giúp chúng con liên kết tiến bước tới đích
điểm thiên đình, được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu
Chúa Kitô, bánh sự sống trường sinh và là phương dược
cho tình trạng bất tử thần linh”. Amen!
ĐTC BĐXVI – Bài Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2009
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