
Thánh lễ thứ Ba, Tues. July 21, 2020                   Mt 12: 46-50 

 

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, chúng ta là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Giêsu, và là 

thành viên trong gia đình của Người. Giờ đây, chúng ta hãy kết hợp làm một, thành 

tâm dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin: 

 

1. Xin Chúa phù trợ và ban cho Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm được nhiều 

sức khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.              CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

2. Cầu cho thế giới, ngày càng có nhiều người biết tìm đến Chúa, để gia đình 

Chúa mỗi ngày một đông thêm.                                                         CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

3. Xin cho chúng con luôn sống tin cậy vào Chúa, để chúng con được hiệp nhất 

và yêu thương trong tình anh em một nhà.                                           CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 
 

4. Cầu cho các tín hữu đã qua đời, và những linh hồn có ý chỉ xin lễ hôm nay, 

được sớm vào vương quốc tình yêu của Chúa.                        CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

 

CHỦ TẾ:  Lạy Cha từ ái, xin Cha thương nhậm những lời nguyện xin vừa dâng lên, 

và giúp chúng con luôn sống xứng đáng là thành viên trong gia đình của Cha. 

Chúng con cầu xin, nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  

 

 

 

 

 

 



Thánh lễ  Chúa nhật, Sun. July 25, 2020               CN 17 TN – A  Mt 13:44-52 

 

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau, Chúa 

Giêsu mời gọi chúng ta hãy khôn ngoan chọn Nước Trời là gia nghiệp. Giờ đây, 

với tâm hồn biết lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta hãy khiêm tốn dâng lời cầu 

nguyện:  

 

1. Cầu cho Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm, luôn được khỏe mạnh, bình an và 

nhiệt tâm trong việc chăm sóc đoàn chiên Chúa.                    CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

2. Hôm nay, Ban Tiếp Đón mừng kính Quan thầy Thánh nữ Martha. Xin Chúa ban 

bình an, sức khỏe và muôn ơn lành cho các thành viên, để qua vẻ đẹp của 

mình, họ đem lại sự thân thiện, gần gủi và ấn tượng tốt đẹp cho những ai đến 

ngôi thánh đường này.                                                               CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

3. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chọn Chúa là gia nghiệp, là cùng đích và là 

lẽ sống của cuộc đời chúng con.                                                                  CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

4. Cầu cho những người đang lâm cảnh thiếu thốn, có đủ lương thực hằng ngày, 

để nhờ đó, họ có được sự bình an trong cuộc sống.                  CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

5. Xin Chúa đón nhận vào trái tim từ ái, những thân nhân bằng hữu chúng con đã 

qua đời, và những linh hồn có ý chỉ xin lễ hôm nay.              CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA  

 

6. Vững một niềm tin vào Thiên Chúa, trong thinh lặng mỗi người hãy dâng lên 

Ngài lời cảm tạ và những ước nguyện riêng tư của mình.        CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

 

 

CHỦ TẾ: Lạy Cha hằng hữu, xin Cha chúc lành cho những lời nguyện xin vừa dâng 

lên, và giải thoát chúng con khỏi những đam mê của cải trần gian, để biết nhận ra 

Nước Trời chính là gia nghiệp cuộc đời chúng con.  Chúng con cầu xin nhờ Danh 

Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  

 


