CHÚA NHẬT 33 MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Chúa Nhật 15 / 11 / 2020
CỬ HÀNH LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH
Dẫn nhập : (Mọi người đứng)
Người chủ sự : Cùng với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, hôm nay, chúng ta mừng kính
các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngày 19-06-1988, Thánh Giáo Hoàng GioanPhaolô II đã nâng 117 vị tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh, môt vinh dự cho
Giáo Hội Việt Nam. Đó là những vị tiền bối đã không quản ngại hy sinh đời mình
để làm chứng cho Chúa Kitô trong niềm tin và trong tình yêu. Các ngài đã để lại
một gương sáng sống đức tin ngày nay. Chúng ta xin Chúa giữ gìn Giáo Hội Việt
Nam và xin các thánh Tử Đạo cầu bàu cho chúng ta để chúng ta luôn giữ vững
niềm tin và trung thành bước theo Chúa Kitô dù ở hoàn cảnh nào, nhất là trong
lúc này, khi cuộc sống của chúng ta đang gặp khó khăn vì bệnh dịch
coronavirus.
Người chủ sự : Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Tất cả : Amen
Có thể hát :

BÀI CA NGÀN TRÙNG (Lm. Kim Long)
https://youtu.be/aeUIKjAiSv4
ĐK. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng.
Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.

1.

Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu.
Nhìn Chúa đãm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.

2.

Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh.
Vì Đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình.

3.

Tay Chúa hằng che chở phù hộ quân thù sẽ phải lui.
Họ chiến thắng hát ca mừng vui dù người trần chê trách lãng quên suốt đời.

NGHI THỨC SÁM HỐI
Người chủ sự : Chúng ta hướng lòng về Chúa trong tinh thần sám hối và xin Chúa thương tha thứ
những lỗi lầm của chúng ta, nhất là những khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta nghi ngờ tình yêu
của Ngài, hay những lúc chúng ta không dám chứng tỏ mình là người kitô hữu. Chúng ta xin Chúa
khoan dung tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành giờ kinh nguyện này :
Tất cả : Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em : tôi đã phạm tội nhiều trong tư
tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót : lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức
Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên
Chúa, Chúa chúng ta.
Người chủ sự :
Tất cả :

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con

Người chủ sự :
Tất cả :

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người chủ sự :
Tất cả :

Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con.

KINH VINH DANH
Người chủ sự :
Tất cả :

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.

Người chủ sự : Chúng ta cùng cầu nguyện :
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử.
Chúa đã cho Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Ðạo
được trung thành với Thập Giá Con Chúa đã đổ máu đào ra.
Nhờ lời các Ngài cầu bàu, xin cho chúng con biết đem tình yêu Chúa
đến cho mọi anh chị em chúng con, và sống xứng đáng là con cái Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Tất cả :

Amen
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Mọi người ngồi
1/ BÀI ĐỌC 1
Một người đọc : Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 (7,1.20-23.27b-29)
Hời ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ
ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn
ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng
nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà
đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi
; bà nói với các con : “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho
các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con.
Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính
Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng
Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”
Bà nói với người con út : “Con ơi, con hãy thương mẹ : chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi
nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận
biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng
sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày
Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”
Đó là lời Chúa.

2/ THÁNH VỊNH 125 (126)
Một người đọc :

Tất cả ::

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.

Tất cả :

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.

Tất cả :

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.

Tất cả :

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.

3/ BÀI ĐỌC 2
Một người đọc : Lời Chúa trong thư ca thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma (8,31b-39)
Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? Đến như chính Con Một,
Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào
Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ?
Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng
đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ? Ai có thể
tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt
bớ, gươm giáo ? Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát
sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin
chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc
bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được
chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.
Mọi người đứng
TUNG HÔ TIN MỪNG
Một người đọc :

Alléluia, Alléluia. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là
của họ. Alléluia.

4/ TIN MỪNG
Người chủ sự ; Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Lu-ca (9,23-26)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng
ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi,
thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt
thân, thì nào có lợi gì ? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi
Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
Đó là lời Chúa.
Mọi người ngồi và giữ thinh lặng vài phút để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn mình và suy niệm về sứ
điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn nhủ với mình. Cũng có thể đọc bài suy niệm của thầy Phó tế Giu-se Giang
Minh Đức :
« Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. »
Trải qua gần 5 thế kỷ sống chứng nhân cho niềm tin Kitô giáo, Giáo Hội Việt Nam tuy còn non trẻ
nhưng cuối cùng cũng được hãnh diện với Giáo Hội hoàn vũ vì đã có 117 vị thánh tử đạo và một chân
phước. Tử đạo, theo Giáo hội Công Giáo, là làm chứng cho đức tin vào Chúa Kitô Phục Sinh bằng cái chết
của chính mình (x. Cv 22,20) như Thánh Têphanô (năm 34-35 SCN), vị tử đạo đầu tiên của Hội Thánh (x.
Cv 7,54-60), chết vì bị ném đá ; hay thầ y giảng Anrê Phú Yên , vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam
mất vào năm 1644, như của lễ đầu mùa dâng lên Chúa.
Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo hôm nay, chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa đã luôn tuôn tràn
những hồng ân cao quý xuống trên đất nước « thấp cổ bé miệng » của chúng ta và đồng thời chúng ta
cung kính tỏ bày lòng biết ơn sâu sắc đến các thánh tử đạo tiền nhân đã tô thắm cho Giáo Hội những trang
sử hào hùng của dân tộc Việt Nam bằng máu đào đức tin và để lại cho thế hệ chúng ta, con cháu của các
ngài, một gia sản tử đạo vô giá được thể hiện bởi lòng trí can cường, bất khuất dám dâng hiến chính mạng
sống mình vì lý tưởng cuộc đời là loan báo Tin Mừng. Đó là những giám mục, linh mục thừa sai, linh mục
người Việt Nam, thầy giảng, nữ tu, ông trùm họ, giáo dân nam nữ, quan chức, binh lính triều đình, nông
dân…thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa.
Giáo Hội là một đại gia đình con Chúa bao gồm những người trần thế bình thường, tội lỗi cũng như
thánh thiện. Kitô hữu không phải toàn là những phàm nhân yếu hèn và các thánh cũng không chuyên là
những siêu nhân lỗi lạc hay những vị anh hùng xuất chúng, bách chiến bách thắng mà chúng ta hằng ảo
tưởng, vì trước khi nên thánh, các ngài cũng phải học cách nên người.
Vậy điều gì đã làm cho các ngài vượt trội hơn những người bình thường như chúng ta ?


Thưa vì các ngài luôn nỗ lực sống với nhân tính và sứ vụ của mình cách tốt nhất : Để hướng
tới sự toàn thiện, các ngài luôn cố gắng hết mình để đạt đến mức gần giống Đức Giêsu là mẫu
gương của sự hoàn hảo.
Thánh Hồ Đình Hy, Quan Thái Bộc (1808-1857) là người cương trực, không gian tham, ức hiếp dân
lành, lại thương người nghèo khổ và hay giúp đỡ hàng giáo sĩ. Bị quan lại triều đình ganh ghét, vu
khống giao tiếp với tây phương âm mưu lật đổ ngai vàng, ngài bị cách chức, lột hết bổng lộc, giam
cầm nhục nhã và tra tấn thảm thiết. Không sờn chí trước bạo lực, ngài thưa với vua Tự Đức : « Tâu
Bệ Hạ, đã ba mươi năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu
nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Chúa Kitô. »



Thưa vì các ngài là những con người dám chết vì đức tin : Để đáp trả tin
̀ h yêu vô biên của
Thiên Chúa, các ngài đã dâng hiến đời số ng chứng tá cho Tin M ừng của mình một cách mãnh liệt
qua đức tin, một đức tin được quý trọng hơn cả chính mạng sống. Khi bị bách hại, các ngài vẫn
không nao núng thực thi lời Chúa đã dạy : « Anh em hãy nên chứng nhân cho Thầy từ Giêrusalem
cho đến tận cùng trái đất » (Cv 1,8). Chính vì tin vào Tin mừng, sẵn sàng chấp nhận làm thân phận
« hạt lúa » chết đi để nhiều hạt khác được trổ nở, nên số người tin Chúa và vào đạo tại Việt Nam
không ngừng phát triển. Quả thật, máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh thêm những kitô
hữu.
Thánh Đinh Văn Dũng, ngư phủ (1800-1862) hành nghề đánh cá, bình dân đạo hạnh, giáo dục con
cháu sống đạo tốt lành trong gia đình. Vì lý do hành đạo, ông bị bắt giam, tra khảo, cưỡng ép đạp
lên thánh giá nhưng ông vẫn kiên trì tuyên xưng đức tin. Trong nhà tù, nhìn vợ con đến thăm nuôi,

thương khóc nức nở, ông an ủi và khích lệ : « Xin đừng khóc nhưng hãy vui mừng, tôi được dâng
hiến mạng sống mình vì danh Chúa Kitô. »


Thưa vì các ngài dám nói và dám bảo vệ quan niệm sống của mình dù bị cấm đoán, bách hại
: Sống không phải là chỉ muốn tồn tại bằng mọi giá để hưởng thụ nhưng sống còn có một lý tưởng
cao đẹp. Người sống có lý tưởng và quý chuộng lý tưởng cao đẹp của mình thì trung thành với lý
tưởng đó đến chết.
Thánh Lê Bảo Tịnh, linh mục (1793-1857) là người thông minh, tài đức, khiêm tốn, có đời sống nội
tâm cao, thích cầu nguyện. Ngài bị bắt đạo, lao tù và lưu đày chung thân nhiều năm. Khi quan
Thượng khuyến dụ ngài xuất giáo, ngài nói với quan : « Tôi xin chân thành cám ơn quan, vẫn luôn
có lòng tốt tìm cách cứu tôi. Thân xác tôi ở trong tay quan, xin làm khổ nó tùy ý, tôi rất vui lòng,
không oán than gì. Nó chết đi nhưng mai ngày sẽ sống lại trong vinh quang. Còn linh hồn tôi là của
Thiên Chúa, không có gì làm tôi hy sinh nó được, không ai có thể lay chuyển lòng tin tưởng của tôi.
Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật, tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thuở bé, và dù tôi có chết
cũng chẳng bỏ được. »



Thưa vì các ngài là những con người trung thực với niềm tin : Sống đúng với những điều mình
tin và thực thi những điều mình nói là trung thành với Chúa. Các ngài tin có Chúa, có sự sống đời
sau và sau cái chết, linh hồn các ngài sẽ vẫn còn sống trong cõi vinh quang hạnh phúc với Người.
Thánh Phan Văn Minh, linh mục (1815-1853) là người uyên bác, đạo hạnh, thanh tú và yêu sống để
phục vụ. Bị dụ bỏ đạo, cha một mực từ chối và giữ vững lập trường của mình, trung thành với Đức
Kitô và Giáo Hội, đồng thời an ủi các anh em bạn tù nên tuân theo Ý Chúa, hẹn tái ngộ trên Nước
Trời. Ngài khuyên : « Anh em yêu dấu, Thiên Chúa muốn tôi dâng sự sống cho Ngài để đạo thánh
được rạng rỡ, tôi vui mừng vâng theo Ý Chúa. Trước khi lìa xa anh em, tôi xin anh em dù phải khốn
khó thế nào, mặc lòng hãy trung thành bền đỗ trong đức tin ; trông cậy vào Chúa giúp sức thì Ngài
chẳng hề bỏ anh em. »

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo là tôn vinh các bậc tổ tiên của chúng ta, là bảo vệ và phát triển những
tài sản thiêng liêng cao quý của các ngài để lại. Ngày nay, dưới nhiều hình thức, con người của thời đại kỹ
thuật số ngày càng chủ trương loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chương trình của Ngài. Người Kitô hữu thì bị ma
quỷ rình rập, sự dữ cám dỗ, kẻ ác thù ghét, phỉ mạ, bạo động, giết hại hoặc khủng bố (họ cũng mang danh
« anh hùng tử đạo » bởi lý do tôn giáo của họ) …vì dám bước đi trong Ánh Sáng, thể hiện Tình Yêu và nói
lên Sự Thật. Hãy cầu nguyện liên lũy cho những anh chị em chúng ta đang bị bách hại khắp nơi trên thế
giới nhưng vẫn hiên ngang làm chứng cho Tin Mừng với tất cả niềm Tin Yêu vì như Chúa Giêsu đã nói :
« Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. »
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt qua bóng tối của tội lỗi và sự chết để gắng noi gương sống
công chính và thánh thiện như Các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam. Amen.
Ptvv Giuse Giang Minh Đức
Mọi người đứng
KINH TIN KÍNH
Tất cả cùng đọc kinh Tin Kính :
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắ c vô cùng dựng nên trời đất .
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi ;
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh ;
chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chế t và táng xác,
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại;
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắ c vô cùng;
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chế t.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần ;
tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắ p thế này, các Thánh thông công;
tôi tin phép tha tội ; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại ; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Người chủ sự : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những đấng hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa,
trung thành với Giáo Hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với tâm tình cảm phục và mến yêu
các bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Một người đọc :
1- Hội Thánh luôn tha thiết mời gọi các kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa bằng cách chu toàn mọi bổn
phận của người công dân tốt và người tín hữu tốt. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết sống trọn
vẹn ơn gọi kitô hữu nơi mình đang sống và làm việc. Chúng ta cùng cầu xin.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2- Trên thế giới ngày nay, nhiều kitô hữu, đặc biệt là các kitô hữu trẻ, bị mất đức tin vì thiếu hiểu biết giáo
lý và hầu như không biết đến quyển Kinh Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu hiểu
rằng : để có thể giữ vững niềm tin cũng như để có thể dấn thân theo Chúa đến cùng, cấn phải học hỏi sâu
rộng giáo lý của Chúa, nhất là sống theo Lời Chúa dạy trong Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3- Các Thánh tử đạo Việt Nam cũng là những con người mỏng dòn yếu đuối như chúng ta, nhưng đã can
đảm bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và đã anh dũng hiến dâng mạng sống để nói lên lòng
mến Chúa của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu biết luôn cố gắng noi gương các ngài mà
bước trọn con đường Chúa đã đi qua. Chúng ta cùng cầu xin.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4- Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa luôn gìn giữ gia
đình của chúng ta, và xin cho chúng ta biết luôn gắn bó và tin yêu Ngài giữa muôn vàn thử thách của cuộc
đời. Chúng ta cũng xin Ngài nâng đỡ các bệnh nhân bị nhiễm coronavirus và cho họ sớm được bình phục.
Chúng ta cùng cầu xin.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người chủ sự : Lạy Chúa, Ông bà tổ tiên chúng con đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để
tuyên xưng đức tin, để nói lên lòng mến của các ngài đối với Chúa. Xin Chúa thương trợ giúp, để
chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó, mai sau chúng con cùng
được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con.
Tất cả : Amen
KINH LẠY CHA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Người chủ sự : Chúng ta hướng lòng lên Chúa Cha và như Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta cùng nguyện
xin :
Tất cả :

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Người chủ sự : Chúng ta cùng nhau giữ im lặng, hướng lòng về Mình Thánh Chúa và xin Chúa ngự
vào lòng chúng ta.

Mỗi người có thể đọc riêng :
“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Thánh Thể,.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con.
Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được,
thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng,
chẳng khác gì như con được rước Chúa thật.
Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn.
Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen” (thánh Anphonsô)

Sau đó có thể hát :

CHO CON THẤY CHÚA (Sr. Hiền Hòa)
(https://youtu.be/kAowZwXapXU)

1. Đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời
Sóng ba đào xô lấp bủa vây giữa dòng con chới với tả tơi
Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con
Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng
ĐK. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành
Cho con thêm sức mạnhdể con thắng vượt ngàn gian nan
Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện
Đức tin thêm vững vàng Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.
2. Đời con bao nỗi lầm than long đong vất vả tủi sầu
Ngước nhìn lên Chúa từ nhân khẩn cầu xin Chúa dủ thương
Xin bên con Chúa hỡi khi đời con đắng cay khổ đau
Đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng
Hay đọc chung Kinh nguyện trong cơn dịch bệnh Coronavirus của HĐGMVN
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót
xin nhìn đến nỗi thống khổ
của đoàn con trên khắp thế giới,
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.
Xin củng cố đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tín thác
vào tình yêu quan phòng của Cha.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen
KẾT THÚC
Mọi người đứng
Người chủ sự : Chúng ta cùng cầu nguyện :
Lạy Chúa, chúng con đã được nuôi dưỡng bởi cùng một bánh thiêng
trong ngày mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.
Xin cho chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa,
và đáng nhận lãnh phần thưởng muôn đời
dành cho những ai biết kiên trì trong gian lao thử thách.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
Tất cả : Amen
Người chủ sự : Chúng ta cùng hướng về Mẹ Maria, xin Mẹ phù hộ gia đình chúng ta.
Tát cả :

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội
Khi nay và trong giờ lâm tử. Amen

Người chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho gia đình chúng ta.
Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.
Tất cả :
Amen. (Mọi người làm dấu thánh giá).
Có thể hát một bài kính Đức Mẹ :
KÌA AI (Lm. Vinh Hanh)
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi. Gánh sầu thương mệt mỏi hai vai.
Về đây nấp bóng Sao Mai.
Về đây quên lãng những ngày truân chuyên.
2. Kìa ai thiếu vỗ về người Mẹ. Tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu.
Về đây Mẹ sẽ thương yêu.
Về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
3. Kìa ai sống mãi trong do dự. Kiếp trần gian lữ thứ đau thương.
Về đây nấp bóng Trinh Vương.
Về đây hưởng phúc thiên đường yên vui.

Trong tháng 11 này, chúng ta có thể đọc Kinh Vực Sâu cầu cho các linh hồn ::

KINH VỰC SÂU (đọc)
Lạy Chúa, con ở duới vực sâu kêu lên Chúa,
xin Chúa hãy thuong nhậm lời
con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.
Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi đuợc?
Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa,
con đã trông cậy Chúa.
Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa.
Những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời,
đêm ngày hãy trông cậy Nguời cho liên,
vì Nguời rất nhân lành hay thương vô cùng,
sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Nguời thay thảy.
Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn đuợc nghỉ ngơi đời đời,
và đuợc sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà đuợc nghỉ yên.
Amen.

« Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con »

