
Kinh Cầu Xin Hồi Sinh 

Phép Thánh Thể 

Giáo Phận Davenport 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, 

     Chúa muốn chúng con luôn nhớ  

       ân huệ Chúa ban cho chúng con 

          trong cung lòng Mẹ Maria, 

          trên những đồi núi và đồng bằng  

của miền đất Ga-li-lê và Ju-đê, 

        trong phòng tiệc ly  

        và trên đồi Can-vê. 

   Khi chúng con tưởng nhớ,  

   và qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, 

      Chúa đang ở giữa chúng con hôm nay: 

          trong thừa tác viên và dân Chúa 

đang tụ họp, 

         trong Lời Chúa được công bố,  

         trong Bánh Hằng Sống  

và Chén Cứu Độ được chia sẻ, 

   Từ một bàn tiệc  

      của lời và bí tích 

      Chúa gởi chúng con ra đi  

       để nghe những tiếng khóc của địa cầu  

và tiếng khóc của người nghèo  

với lòng xót thương,  

      để đồng hành với nhau  

trong sự khiêm tốn,  

      để chia sẻ tin mừng  

với niềm vui,  

      để hành động cho công lý  

với niềm hy vọng,  

      để săn sóc những ai bị thương tích  

với lòng thương xót;  

      để rửa chân cho nhau. 

  Xin cho chúng con nên dân Thánh Thể: 

được đoàn tụ,  

được chúc lành và bị đau buồn, 

được chia sẻ và vươn ra 

        vì Chúa  

    và vì thế giới. 

  Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa. 

Amen. 
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  Lạy Chúa Giê-su, 

      Đấng Ki-tô cứu thế: 

      con yêu mến Chúa. 

   Đang khi được nghỉ ngơi trong Chúa,  

      con xin chúc tụng Chúa. 

 Con cám ơn Chúa 

 vì món quà quý của Phép Thánh Thể,  

     Thân thể tan nát và Máu bị đổ ra,    

     trở nên “sự sống cho thế gian.”   

 Khi con lãnh nhận và thờ lạy  

     món quà là chính Chúa,  

     hiện diện  

     qua hình bánh và rượu đơn sơ 

   được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần, 

 Con cầu xin Chúa cũng biến đổi con,   

    được trở nên giống Chúa. 

   Và, một khi đã được biến đổi,  

        xin sai con đi cho sứ mạng  

        “nên sự sống cho thế giới,” 

     Đó là món quà  

           con xin dâng lại cho Chúa.   

      Amen. 
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