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LƯU Ý: 

 

1. Trong tháng Mân Côi, các GLV – HT và Thiếu nhi thực 

hiện chiến dịch Một triệu Trẻ em lần chuỗi Mân Côi, cầu 

nguyện cho công cuộc truyền giáo, cho sự Hiệp nhất và cho 

hoà bình thế giới.  

2. Các anh chị GLV – HT và các em thiếu nhi thực hiện chuỗi 

Mân Côi sống. Mỗi người nhận một chục kinh và đọc trong 

suốt tháng 10.  

3. Tất cả các GLV – HT, thiếu nhi tại các giáo xứ và toàn giáo 

phận cùng dành một ngày lần hạt chung với thiếu nhi toàn 

thế giới, cầu nguyện theo ý chỉ nêu trên vào Chúa nhật 

18/10/2020 (Nếu giáo xứ bị ngăn trở có thể chọn ngày 

khác). 

4. Dành nửa giờ chầu Thánh Thể vào ngày Thứ Năm trong 

tháng 10 với ý cầu nguyện nêu trên – Trong giờ chầu cùng 

nhau đọc LỜI CAM KẾT DẤN THÂN TRUYỀN GIÁO 

trong tư cách là thành viên của Hội Nhi Đồng Truyền Giáo. 

 

Chân thành cám ơn. 
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GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THÁNG MÂN CÔI  

CẦU NGUYỆN CHO CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO 

CHO SỰ HIỆP NHẤT VÀ HOÀ BÌNH 

 

 

• Cộng đoàn ổn định vị trí trong nhà thờ.  

Lời dẫn: Trong tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, thiếu nhi chúng 

ta thực hiện giờ Chầu Thánh Thể hôm nay để cầu nguyện cho 

công cuộc Truyền Giáo của Giáo Hội, cầu nguyện cho sự hiệp 

nhất và cho hoà bình trên thế giới. Kính mời cộng đoàn đứng. 

• HÁT kinh Chúa Thánh Thần. 

• Linh mục Chủ sự tiến ra để đặt Mình Thánh Chúa.  

 

NHD: Kính mời cộng đoàn quỳ.  

• HÁT: Con mến yêu tin thờ…. 

 

NHD: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện 

với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. “Chúa là sức mạnh, là khiên 

mộc chở che con, lòng con đặt tin tưởng nơi Người” (Tv 28,7), xin 

cho tâm tình của Thánh vịnh này thấm nhập và vang dội trong 

cuộc đời chúng con, để chúng con hết lòng đặt tin tưởng, cậy trông 

nơi Chúa, Đấng đã đến cứu độ, giải thoát chúng con khỏi tội và 

đưa chúng con vào sự thông hiệp với Thiên Chúa là Cha nhân từ, 

thánh thiện và hằng sống.  

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi, xin Chúa 

thương chúc lành cho chúng con, và cho những nỗ lực của thiếu nhi 

chúng con trong Tháng Mân Côi này được sinh nhiều hoa trái. 
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• Kính mời cộng đoàn đứng nghe Lời Chúa 

 

LỜI CHÚA  

Mc 14,22-24 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô. 

 

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 

rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: 

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 

Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, 

rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 

Người bảo các ông: 

“Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” 

 

Đó là Lời Chúa. 

 

Thinh lặng suy niệm ít phút ( Mời cộng đoàn ngồi) 

 

 

THÁNH THI 
Mời công đoàn đứng - Chia thành hai bè A- B cùng đọc 

 

A    Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm  

Vua muôn dân đã hiến trót thân mình  

Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh  

Làm giá chuộc muôn người trên thế giới. 
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B    Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại  

Sinh làm con Ðức Trinh Nữ vẹn toàn,  

Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm 

Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu. 

 

A    Ðêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu, 

Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,  

Người trao tay cho tất cả môn đồ 

Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị. 

 

B    Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể  

Ðã làm cho bánh thật nên Mình Người, 

Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, 

Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh. 

 

 

A    Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh,  

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây,  

Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này, 

Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. 

 

B    Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến  

Cha uy quyền và Con Một từ nhân, 

Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần  

Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở. 
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THÁNH VỊNH 28 
(Mời cộng đoàn ngồi) 

A    Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn, 

con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. 

Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, 

thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. 

 

B    Khi con hướng về nơi cực thánh 

 giơ đôi tay cầu cứu van nài, 

xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện. 

 

A    Xin Chúa đừng bắt con phải chết 

cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân. 

Miệng thì những nói bình an, 

mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.  

 

B    Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, 

xứng với những hành vi xấu xa của chúng. 

Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, 

trả cho chúng như chúng đáng tội. 

 

A    Vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm, 

và những công trình tay CHÚA thực hiện. 

Ước chi Người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên. 

 

B    Chúc tụng CHÚA vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện, 
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 A    CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, 

lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. 

Tôi đã được Người thương trợ giúp, 

nên lòng tôi vui mừng hoan hỉ, 

cất cao tiếng hát tạ ơn Người. 

 

B    CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ 

cho đấng Người đã xức dầu tấn phong. 

 

A     Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, 

trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, 

dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. 

Mời cộng đoàn cùng suy niệm 10 kinh mân côi Mầu Nhiệm Sự 

Sáng 

 

Thứ Ba thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu 

gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng 

 

Kinh lạy cha, mười kinh Kính mừng, Kinh Sáng Danh, Chúng con 

cậy vì Danh Chúa nhân từ. 

 

NHD: Kính mời Cộng đoàn đứng để dâng Lời Nguyện Chung. 

 

Chủ sự: Chúa Giêsu đã chấp nhận chết trên Thập giá để đem lại 

ơn cứu độ cho nhân loại. Ngước nhìn lên Chúa Thánh Thể, chúng 

ta cầu nguyện cho Hội Thánh được hiệp nhất, cho công cuộc 

truyền giáo, cho hoà bình thế giới, đặc biệt cầu xin cho giáo xứ và 
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mỗi người chúng ta: 

 

1. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ sai 

thợ đến gặt lúa của người”. Xin cho các Kitô hữu ý thức được sứ 

mạng của mình là loan báo Tin Mừng của Chúa cho đến tận cùng 

trái đất, để nhờ ơn Chúa và qua đời sống tốt đẹp thường ngày, họ 

làm chứng cho Chúa cho mọi người chung quanh. 

 

2.“Xin cho chúng nên một như Cha với Con là một”. Xin cho các 

các Kitô hữu cùng tin vào Chúa Giêsu Kitô, được hiệp nhất nên một 

trong cùng một đức tin, một phép rửa và một việc phụng thờ Thiên 

Chúa và cùng làm nên một đoàn chiên duy nhất. 

 

3.“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các 

con”. Xin cho mọi người, mọi dân tộc trên thế giới sống hoà thuận 

thương yêu nhau, loại bỏ tranh chấp, hận thù, cùng nhau xây dựng 

thế giới hoà bình và ngập tràn yêu thương.  

 

4.“Chúa Giêsu càng lớn lên càng thêm tuổi càng thêm khôn 

ngoan và nhân đức”. Xin cho tất cả thiếu nhi chúng ta nhờ chuyên 

cần học hỏi Lời Chúa, tham dự thánh lễ, được lớn lên trong đời 

sống đức tin và trở nên những Kitô hữu trưởng thành.   

 

NHD: Kính mời cộng đoàn quỳ cùng đọc  
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LỜI CAM KẾT 

CỦA HỘI NHI ĐỒNG TRUYỀN GIÁO 
 

Lạy Chúa Giêsu,/ được làm Thiếu nhi Công Giáo, là thành viên 

của Hội Nhi Đồng Truyền Giáo/ chúng con tự nguyện cam kết:/  

Tin thờ Một Thiên Chúa Ba Ngôi,/ trung thành với Hội Thánh./  

Chúng con cam kết nhiệt thành trong sứ mệnh Truyền Giáo/ mà 

chính Chúa đã uỷ thác cho chúng con qua Hội Thánh,/ để làm cho 

danh Chúa được lan toả khắp nơi và các dân tộc được đón nhận 

Tin Mừng của Chúa./  

Chúng con cam kết dâng lên Chúa những hy sinh,/ rước lễ,/ đọc 

kinh Mân Côi hằng ngày và chầu Thánh Thể /để cầu nguyện cho 

công cuộc truyền giáo. 

Xin Mẹ Maria giúp chúng con giữ trọn lời cam kết này. Amen. 

 

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để 

tiếp tục ở lại với chúng con. Xin cho Bí tích Tình Yêu này biến 

đổi chúng con ngày càng nên giống Chúa, nên chứng nhân tình 

yêu và hy vọng cho thế giới ngày nay, và dẫn chúng con tới hưởng 

ơn cứu độ muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

CĐ: Amen. 

 

• Giờ Chầu tiếp tục như thường lệ. 

• Sau khi cất Mình Thánh Chúa có thể hát bài: “Lạy Chúa, 

xưa Chúa đã phán…” hoặc một bài về Đức Mẹ.  

 

 


