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CHẦU THÁNH THỂ CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG 
ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA, CHẦU, VÀ BAN PHÉP LÀNH 

 
Thông thường Linh mục hoặc Phó tế chủ sự nghi thức phụng vụ này. Dầu vậy, một người giáo dân, đã 
được chuẩn bị và huấn luyện kỹ lưỡng, cũng có thể chủ sự nghi thức này, dựa theo những thay đổi dưới 
đây và tuân theo luật phụng vụ.  Sau đây là bản phác thảo chung; nên tham khảo thêm các sách về 
phụng vụ để biết thêm các chi tiết liên quan. 
 
Đặt Mình Thánh Chúa 
 
Nghi Thức này được bắt đầu với một bài thánh ca (như bài Con Đến Sấp Mình Thờ Lạy Chúa) đang khi 
Mình Thánh Chúa được mang ra từ Nhà Tạm và đặt vào Hào quang (hoặc Bình đựng Mình Thánh Chúa 
được mang ra đặt lên bàn thờ). Linh mục hoặc Phó tế mang Khăn quàng thánh.  Có xông hương, nếu 
Mình Thánh Chúa được đặt vào Hào quang. 
 
 
Chầu Thánh Thể 

Việc Chầu Thánh Thể có nhiều cách.  

Đọc Kinh Chiều (https://www.davenportdiocese.org/documents/2021/10/ASynodalVespers-1.pdf),             
Cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (https://www.davenportdiocese.org/documents/2021/10/ASynodalLOW.pdf), 
và/hoặc Lần Chuỗi Mân Côi (https://www.davenportdiocese.org/documents/2021/10/ASynodalRosary.pdf).  

Khi Kinh Sáng hoặc Kinh Chiều được đọc lúc chầu Thánh Thể, thì đọc câu kết: Xin Thiên Chúa chúc lành cho 
chúng ta, dù có hay không có sự hiện diện của Linh mục hay Phó tế.  Nhưng khi Phép lành được ban ngay 
sau Phụng vụ Giờ Kinh, thì Lời Nguyện Kết Thúc được đọc thay cho lời kết của Phụng vụ Giờ kinh. 

Có thể chọn các bài đọc dưới đây; nên dành thời gian im lặng giữa các bài đọc, sau bài giảng, và sau lời 
nguyện cộng đồng 
 
Bài đọc I:   Công vụ Tông đồ 10:1-48; hoặc Công vụ Tông đồ 2:1-11 
Đáp Ca:    Thánh vịnh 104:1, 24, 29-30, 31, 34; hoặc Thánh vịnh 33:10-15 
Bài đọc II:   Gal 5:1-24; hoặc 1 Cor 12:4-11; hoặc 1 Cor 12:12-26; hoặc 1 Cor 12:27-31 
Câu xướng trước Tin Mừng 
Tin Mừng:   Lc 24:13-35; hoặc Mt 5:13-16; hoặc Gn 16:12-15; hoặc Lc 8:4-15;  
                                            hoặc Lc 8:16-18a, 19-21 
 

https://www.davenportdiocese.org/documents/2021/10/ASynodalVespers-1.pdf
https://www.davenportdiocese.org/documents/2021/10/ASynodalLOW.pdf
https://www.davenportdiocese.org/documents/2021/10/ASynodalRosary.pdf
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Có thể dùng các bài đọc trong Thánh lễ cầu cho Công Đồng hoặc Thượng Hội Đồng hoặc Thánh lễ cầu xin 
Chúa Thánh Thần - Lễ Hiện Xuống hoặc Lễ Thêm Sức. 
 
Linh mục hoặc Phó tế có thể giảng hoặc một giáo dân có uy tín, được huấn luyện có thể chia sẻ bài suy niệm.  
 
Lời Nguyện Giáo Dân:  Có thể thêm vào những lời nguyện khác để phù hợp với hoàn cảnh của cộng đoàn. 
 
Hướng dẫn: Đang khi mong đợi Chúa Giê-su Ki-tô đến, chúng ta hãy cầu xin lòng thương xót Chúa và 

cầu nguyện cho những ai đang có nhu cầu: 
 
Thừa tác viên: Chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh đang tụ họp trong Thượng Hội Đồng: xin Chúa 

Thánh Thần tuôn đổ ơn lành giúp cuộc hành trình tiến triển với sự khiêm tốn lắng nghe, 
can đảm phát biểu, và hy vọng sống động.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
  

Chúng ta hãy cầu xin cho chính chúng ta, đang tụ họp nơi đây (trong giáo xứ/trường học 
X, là thành phần của cộng đoàn X, v.v.), và cho toàn thể Dân Chúa trong Giáo Phận 
Davenport: xin cho tiến trình của Thượng Hội Đồng này dẫn chúng ta đi sâu hơn vào sự 
hiệp thông với Hội Thánh, nuôi dưỡng sự tham dự, và trang bị chúng ta ra đi thi hành sứ 
mạng.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa: (Xin Chúa nhậm lời chúng con.) 
 
Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà cầm quyền dân sự: xin cho họ luôn tìm kiếm những lợi 
ích chung, hành động cho công lý và sự chính trực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa: (Xin 
Chúa nhậm lời chúng con.) 

 
Chúng ta hãy cầu xin cho những bệnh nhân, những người cô đơn, bị áp bức, đau khổ, 
nhất là trong cảnh đại dịch hiện nay: xin cho họ không bị bỏ rơi, nhưng được săn sóc và 
bảo vệ như gương mặt Chúa Giê-su giữa thế giới đầy đau khổ này. Chúng ta cùng cầu xin 
Chúa: (Xin Chúa nhậm lời chúng con.) 

 
Hướng dẫn: Chúng ta đã trở nên một qua Bí tích Rửa tội. Và vì thế, chúng ta cùng dâng lời cầu  
  nguyện như Chúa Giê-su đã dạy: 
 
Tất cả:  Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 
 
 
Ban Phép Lành 
 
Chỉ Linh mục hoặc Phó tế cử hành Nghi thức Ban Phép lành Thánh Thể. Đến lúc ban Phép lành, Linh mục 
hoặc Phó tế tiến đến bàn thờ, bái gối, và quỳ, hát bài về Phép Thánh Thể (chẳng hạn bài Tamtum Ergo, 
Con Thờ Lạy Chúa Giê-su).  Lúc này, Linh mục hoặc Phó tế có thể xông hương nếu Mình Thánh Chúa được 
đặt trong Hào quang. 
 
 Linh mục hoặc Phó tế đọc một trong các lời nguyện trong Sách Nghi thức. 

Sau khi đọc lời nguyện, Linh mục hoặc Phó tế mang khăn choàng, bái gối, cầm Hào Quang hoặc Chén 
thánh lên, và ban phép lành cho cộng đoàn với dấu Thánh Giá trong im lặng. Thừa tác viên có thể xông 
hương Mình Thánh Chúa đang khi Linh mục hoặc Phó tế ban phép lành cho cộng đoàn.  Tùy theo thông 
lệ của cộng đoàn, có thể đọc Kinh Ca Ngợi Thiên Chúa (Divine Praises) 
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Sau khi ban phép lành, Linh mục hoặc Phó tế hoặc một thừa tác viên có chức thánh khác, mang Mình 
Thánh Chúa trở lại Nhà tạm, bái gối sau khi đặt Mình Chúa vào Nhà tạm; đang khi đó, cộng đoàn đọc 
hoặc hát bài tôn vinh Chúa; hoặc có thể cùng đọc Kinh Chúng Con Đứng Trước Tôn Nhan, Lạy Chúa 
Thánh Thần. 

 

Adsumus, Sancte Spiritus 
                                        Chúng Con Đứng Trước Nhan Ngài, Lạy Chúa Thánh Thần 
 
Chúng con đứng trước nhan Ngài, Lạy Chúa Thánh Thần, 
     khi chúng con cùng nhau hội họp trong Danh Thánh Ngài. 
Chỉ mình Chúa có thể hướng dẫn chúng con,  
     xin hãy đển cư ngụ trong tâm hồn chúng con. 
Xin dạy chúng con đường nẻo phải đi  
     và cách thế để tiến bước trên con đường đó. 
Chúng con yếu đuối và tội lỗi;  
     xin đừng để chúng con cổ vũ sự lầm lạc. 
Xin đừng để sự mù quáng dẫn chúng con vào sự lầm lạc  
     và đừng để thiên kiến ảnh hưởng hành động chúng con. 
Xin cho chúng con gặp được Chúa trong sự hiệp nhất  
     để chúng con có thể đồng hành về cuộc sống vĩnh cửu  
     và không bị lạc xa con đường chân lý 
     và những gì đúng đắn. 
Chúng con cầu xin Chúa những ơn này,  
     Chúa là Đấng đang hoạt động mọi nơi mọi lúc,  
     trong sự hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Con  
     đến muôn thuở muôn đời.  Amen. 

 

Nghi Thức Kết Thúc do Giáo Dân Chủ Sự 

Nếu Nghi thức Phụng vụ do giáo dân chủ sự, thì Nghi thức Xông hương và Chúc lành với Mình Thánh 
Chúa được bỏ qua.  

Chủ sự quỳ trước Mình Thánh Chúa trong im lặng, hoặc tất cả có thể hát bài về Thánh Thể (chẳng hạn 
bài Tamtum Ergo, Con Thờ Lạy Chúa Giê-su …) 

Sau đó, thừa tác viên đứng lên, đọc một trong các lời nguyện trong Sách Nghi thức. 

Sau khi đọc lời nguyện, tùy theo thông lệ, có thể đọc hoặc hát Kinh Ca Ngợi Thiên Chúa (Divine Praises). 
Sau đó, thừa tác viên mang Mình Thánh Chúa đặt vào Nhà tạm và bái gối; đang khi đó, cộng đoàn hát 
bài thích hợp; hoặc đọc Kinh Chúng Con Đứng Trước Tôn Nhan, Lạy Chúa Thánh Thần. 


