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1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang ngự thật 

trong Nhiệm Tích Thánh Thể, trước mặt chúng con đây. Chúng 

con thờ lạy và chúc tụng Chúa. 

Lạy Chúa, trong những ngày qua, có lẽ sự kiện thu hút sự quan 

tâm của người Công giáo Việt Nam chúng con là chuyến tông du 

của Đức Thánh Cha Phanxicô sang thăm hai đất nước anh em 

Châu Á láng giềng của chúng con là Thái Lan và Nhật Bản. 

Chúng con quan tâm vì người thay mặt Chúa dẫn dắt Giáo Hội ở 

trần gian này đã đến rất gần chúng con tính theo khoảng cách về 

địa lý. Chúng con càng cảm thấy ấm áp hơn khi Đức Thánh Cha 

nhớ đến đất nước chúng con và gởi thông điệp cho giới trẻ cách 

riêng và cho mọi người tín hữu Việt Nam chúng con cách chung 

trong dịp này. Chính cái cảm giác ấm áp và gần gũi đó làm 

chúng con dễ dàng cảm nghiệm được sự ấm áp khi có Chúa ở kề 

bên chúng con trong giờ phút thánh thiêng này. 

2. Lạy Chúa, trong Thông điệp của Đức Thánh Cha, ngài đã cho 

chúng con thấy ngài cũng rất am hiểu về lịch sử và văn hóa của xã 

hội và Giáo Hội tại quê hương Việt Nam chúng con. Khi nhắc đến 

ngôi nhà Giáo Hội tại Việt Nam, Đức Thánh Cha nói rằng chúng 

con thật may mắn khi được sinh ra trong cung lòng của một Giáo 

Hội anh dũng với nhiều mẫu gương nhân chứng sáng ngời, đó là 

các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các bậc cha ông đã chịu đau khổ 

vì chiến tranh loạn lạc, hầu như đã mất tất cả trừ đức tin, và họ đã 

truyền lại cho chúng con như là di sản quý giá nhất. 

Vâng, lạy Chúa, chúng con rất tự hào được sinh ra trong một 

ngôi nhà có nhiều mẫu gương đức tin sáng ngời. 117 vị hiển 

thánh Tử Đạo, đại diện cho hơn 130 ngàn anh hùng đức tin mà 

chúng con mừng hôm nay, là bằng chứng hùng hồn cho điều đó. 



Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức mình là thành viên của ngôi 

nhà đó, có trách nhiệm gìn giữ ngôi nhà đó được kiên vững trong 

niềm tin, bền bĩ trong niềm cậy trông và sắc son trong tình mến. 

Hơn nữa, trong ngôi nhà ấy, chúng con là những linh mục, với 

vai trò chủ chăn, chúng con là những người đi đầu trong những 

bước đi truyền giáo, giới thiệu ngôi nhà đầy ấp sự yêu thương 

của Chúa cho mọi người. Vì vậy, xin Chúa cho chúng con đừng 

làm cho ngôi nhà Giáo Hội trở nên khép kín và giới hạn, nhưng 

làm cho nó luôn rộng mở, để những điều tốt đẹp và tình thương 

của Chúa lan tỏa đến mọi người, theo gương các thánh tử đạo 

Việt Nam và cha ông chúng con.  

3. Lạy Chúa, ngày hôm nay, chúng con cũng thực hiện điều mà 

Đức Thánh Cha nhắc đi nhắc lại trong thông điệp của ngài: “Hãy 

về nhà”. Chúng con trở về với cái nôi ươm mầm ơn gọi của 

chúng con, quanh vị cha chung của Giáo phận là Đức Cha Phêrô, 

cùng với Đức Cha Giuse quý mến, để tham dự tuần tĩnh tâm 

thường niên của linh mục đoàn Giáo phận Vĩnh Long. 

Như một người con sau một năm bôn ba đó đây trở về với người 

cha của mình, với anh em của mình trong ngôi nhà chung mà 

mình đã được cưu mang, sinh ra và lớn lên trong thiên chức linh 

mục. Chúng con cảm thấy ấm áp sướng vui giống hệt như lời 

Thánh Vịnh diễn tả: “Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp 

bao là sướng vui” (Tv 131,1). Chúng con xin hết lòng cảm tạ 

Chúa đã cho chúng con có được cơ hội quý báu này. Xin Chúa 

cho chúng con biết trân quý và sử dụng quãng thời gian quý báu 

này sao thật hiệu quả cho đời sống và sứ vụ của chúng con. 

4. Lạy Chúa, trở về nhà cũng là dịp để chúng con được người cha 

thân yêu dạy dỗ, để chúng con “đóng cửa dạy nhau”, và nhất là 

để kín múc nguồn sức mạnh và cảm hứng cho sứ vụ của chúng 

con trong tháng ngày sắp tới. Vì thế, xin cho chúng con biết mở 

lòng mình ra để đón nhận: đón nhận những lời sửa dạy, đón nhận 

những chỉ bảo, những chia sẻ; và nhất là đón nhận thánh ý Chúa 

muốn dành cho chúng con. 



5. Lạy Chúa, bước vào tuần phòng, nhờ sự bảo trợ và lời cầu bàu 

của hai thánh Philipphê Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn 

Lựu, xin Chúa đồng hành với chúng con, và xin ơn Chúa nâng 

đỡ chúng con. Amen.   



CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ 

THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 

NGÀY THỨ NHẤT TUẦN TĨNH TÂM 

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VĨNH LONG 

Lc 21,5-11 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang ngự thật 

trong Phép Thánh Thể, trước mặt chúng con đây. Chúng con thờ 

lạy Chúa. 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì tất cả những 

gì do lòng yêu thương mà Chúa đã ban cho chúng con: từ hồng 

ân sự sống để làm người, cho đến ơn được làm con cái Chúa và 

ơn trọng đại là được làm Linh mục theo gương Chúa; từ ơn giải 

thoát khỏi mọi tội lỗi cho đến quà tặng Nước Trời mà Chúa sẵn 

lòng ban cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết trân quý 

những món quà ấy, và xin cho chúng con biết sử dụng chúng một 

cách hữu hiệu cho mình trên đường tiến về quê thật là quê hương 

vĩnh cữu trên trời. 

2. Lạy Chúa, ngày hôm nay, chúng con được Đức Cha Giuse mời 

gọi bước những bước đi từ từ theo Tin Mừng Marcô, để nhìn lại 

và làm mới hành trình bước theo Chúa Kitô - Đấng là khuôn mẫu 

cho đời sống và sứ vụ linh mục của chúng con. 

Với bước đi đầu tiên, chúng con nhìn lại ơn gọi của mình: ơn gọi 

làm người, ơn gọi làm con Chúa, và nhất là ơn gọi Linh mục. 

Chúng con nhận ra rằng, ơn gọi của chúng con đến từ những ước 

muốn: ước muốn của Chúa và ước muốn của chính chúng con. 

Chúa muốn được yêu thương và cứu chuộc chúng con. Còn 

chúng con thì muốn tìm kiếm Chúa là ơn cứu độ và nguồn sống 

của chúng con. Chúng con cảm tạ tình yêu và ơn gọi mà Chúa 

dành cho chúng con. 

Tuy nhiên, lạy Chúa, chúng con cũng nhận thấy, một đàng chúng 

con ước muốn được tìm kiếm Chúa, nhưng đàng khác chúng con 



lại kháng cự, chạy trốn Chúa. Chúng con kháng cự và chạy trốn 

Chúa vì chúng con ít nhiều bị ảnh hưởng bởi quan niệm và lối 

sống của xã hội đương đại. Chính vì thế mà nhiều khi bên ngoài, 

chúng con có dáng vẻ linh mục; nhưng trong nếp sống và trong 

cung cách lựa chọn, chúng con lại chạy theo thói đời: ăn nhậu, 

lợi lộc vật chất, tình cảm bất chính, danh vọng, thú vui… 

3. Vâng, lạy Chúa, đó cũng là điều mà Lời Chúa ngày hôm nay 

muốn nhắc nhở chúng con. Lời Chúa vẫn còn âm vang bên tai 

chúng con rằng: “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (Lc 

21,6). Qua lời đó, Chúa muốn nhắc bảo người đương thời, cũng 

như mỗi người chúng con rằng: đừng quá ngưỡng mộ những vẻ 

đẹp chóng qua ở đời này, đừng quá bám víu vào sức mạnh của 

tài lực vật chất, đừng quá tự hào về những thành công mà mình 

đã gặt hái được.  

Các người Do thái trong Lời Chúa hôm nay đã mang lấy tâm 

trạng đó. Khi nhìn ngắm đền thờ Giêrusalem, họ đã trầm trồ 

khen ngợi và thán phục về vẻ uy nghi lộng lẫy của nó. Họ hãnh 

diện về đền thờ của họ, nhưng họ đâu biết rằng, vẻ đẹp lộng lẫy, 

công trình tráng lệ ấy rồi sẽ chẳng còn, chẳng còn “hòn đá nào 

trên hòn đá nào”. Họ không thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh 

đền thờ làm nên sự kiêu hãnh của họ sẽ bị tàn phá trong tương lai 

không xa, chỉ vài chục năm sau đó. 

Vâng, lạy Chúa, người Do thái quá ảo tưởng. Họ chỉ biết trao 

chuốt cho vẻ đẹp bên ngoài, mà quên mất chăm chút cho vẻ đẹp 

bên trong tâm hồn. Họ mãi mê tìm kiếm vẻ đẹp của đền thờ vật 

chất đến độ không còn nhận ra được Đấng là chân-thiện-mỹ đang 

hiện diện ở giữa họ. Vì thế, Chúa đã nói lời tiên báo và để cho nó 

xảy ra. Chúa đã để cho đền thờ lộng lẫy ấy bị tàn phá bình địa để 

mời gọi họ nhìn lại niềm tin của mình, quay lại với việc thờ 

phượng đích thực, là thờ phượng Chúa trong Thần Khí và sự thật. 

Và những lời ấy cũng là những lời nhắc bảo mỗi người chúng con 

rằng, mọi thứ ở trong trần gian này đều chóng qua, ngay cả thời 

gian sống của chúng con có dài đến mấy cũng là những tháng 

ngày ngắn ngủi. Vì vậy, chúng con không nên đặt hết niềm tin yêu 



và hy vọng vào những thứ chóng qua ở đời này, đừng như người 

Do thái kiêu hãnh về vẻ đẹp của đền thờ vật chất và chỉ chú trọng 

thờ phượng Chúa nơi đền thờ vật chất chóng qua mà thôi.  

Đối với chúng con, đối tượng để chúng con đặt hết niềm tin yêu và 

hy vọng là chính Chúa. Chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu, chỉ có Chúa 

mới đem lại cho chúng con niềm hãnh diện thật sự, vì Chúa thật là 

Đấng Chân-Thiện-Mỹ tuyệt đối. Vì thế, xin Chúa cho chúng con 

luôn biết đặt trọn niềm tin yêu và hy vọng của mình vào Chúa, và 

đừng để con xa Chúa vì những thứ chóng qua đời này. 

4. Lạy Chúa, chúng con luôn biết rằng: không phải lúc nào cũng là 

dễ dàng để đi theo con đường mà Chúa muốn chúng con đi. Xin 

Chúa giúp chúng con và tiếp tục đồng hành với chúng con trên 

bước đường làm chứng cho Chúa trong sứ vụ linh mục, để đời 

sống của chúng con luôn là lời chứng cho Tin Mừng Nước Trời 

như lòng Chúa ước mong. Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ 

THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 

NGÀY THỨ HAI TUẦN TĨNH TÂM 

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VĨNH LONG 

Lc 21,12-19 

1. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu, xin nhóm lên ngọn 

lửa tình yêu của Chúa trong lòng chúng con, để chúng con biết 

yêu mến Bí tích Thánh Thể, là Bí tích Tình yêu mà Chúa Giêsu 

đã trối lại cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, 

chúng con tin vững vàng và yêu mến hết lòng Bí tích Thánh Thể, 

Bí tích Chúa dùng để cho chúng con nhận biết sự hiện diện thật 

sự và toàn vẹn của Chúa ở trần gian này, và để làm nguồn lương 

thực nuôi sống linh hồn chúng con. Chúng con xin hết lòng tôn 

thờ và cảm tạ Chúa. 

2. Lạy Chúa, chúng con còn nhớ hôm qua, với những bước đầu dõi 

theo Tin Mừng Marcô, chúng con đã nhìn lại ơn gọi của mình để 

canh tân nhiệt huyết và làm mới lại những bước đi theo Chúa của 

chúng con. Hôm nay, Đức Cha Giuse đã hướng dẫn chúng con 

bước những bước kế tiếp, là nhận ra những lý do khiến chúng con 

có thể theo Chúa cách hời hợt, và cách để chúng con trở nên đồng 

hình đồng dạng với Chúa Kitô trong đời sống chứng tá cho Tin 

Mừng, đặc biệt là đời sống độc thân và khiết tịnh. 

Khi nhìn lại nguyên nhân khiến chúng con có thể theo Chúa cách 

hời hợt, chúng con được chỉ điểm cho thấy hai nguyên nhân 

chính: Thứ nhất, tâm tư của chúng con còn xa cách tâm tư của 

Chúa. Mặc dù chúng con đã chấp nhận và đã bước đi theo Chúa, 

nhưng chúng con vẫn chưa thật sự đặt mình vào vị thế của Chúa; 

tư tưởng, tâm thức và tiêu chuẩn sống của chúng con vẫn chưa 

ăn khớp với Chúa. Lý do thứ hai là vì chúng con chưa hiểu, hay 

ít nữa là chúng con chưa thật sự thấu hiểu mầu nhiệm của Chúa. 



Vì chưa thấu hiểu nên chúng con mới có những bước đi sai lầm, 

không theo đúng ý Chúa, dù chúng con không bao giờ muốn như 

thế. Vì thế, chúng con xin lỗi Chúa vì những khiếm khuyết ấy 

nơi chúng con, những khiếm khuyết mà có thể do cố tình hay vô 

ý đã làm cho chúng con bước theo Chúa còn rất hời hợt. Xin 

Chúa nâng đỡ chúng con. 

3. Lạy Chúa, chính vì những lý do khiến cho chúng con bước theo 

Chúa còn hời hợt, mà chúng con được mời gọi phải nỗ lực hơn 

trong đời sống ơn gọi, chúng con phải nỗ lực để trở nên đồng 

hình đồng dạng với Chúa Kitô khi sống theo những giá trị Tin 

Mừng. Trong chiều kích ấy, chúng con được mời gọi nhìn lại 

việc sống độc thân và khiết tịnh của đời sống linh mục. Để có thể 

nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong đời sống độc thân và 

khiết tịnh, lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng, chúng con cần phải 

sáng suốt trong trong nhận định, khôn ngoan trong lựa chọn, 

khiêm nhường trong cầu nguyện và mạnh mẽ trong luyện tập. 

Và chúng con được nhắc nhớ rằng: “Một người sẽ không có khả 

năng từ chối những gì không được phép làm, nếu không biết từ 

chối những gì mình được phép làm”. Lạy Chúa, chúng con xin 

ghi nhớ lời dạy ấy, và sẽ cố gắng sống, để chúng con ngày một 

nên giống Chúa hơn trong đời sống linh mục của mình. 

4. Lạy Chúa, sống theo những giá trị Tin Mừng sẽ làm cho 

chúng con nên giống Chúa hơn, và là dịp để chúng con làm 

chứng cho Chúa trước mặt người đời. Nhưng chúng con cũng 

thật tình xin lỗi Chúa! Sống theo những giá trị Tin Mừng thì thật 

là khó. Lời Chúa mà chúng con suy niệm ngày hôm nay đã cho 

chúng con thấy rõ điều đó.  

Theo Chúa, sống theo những giá trị Tin Mừng, thì số phận của 

chúng con cũng giống như Chúa vậy, bị người đời thù ghét và 

tìm cách loại bỏ. Cho nên, theo bản tính tự nhiên sợ mất mát, 

ngại hy sinh, chúng con sẽ tìm cách tránh né thoái thác.  

Vì vậy, xin Chúa cho chúng con biết kiên trì sống theo những giá 

trị Tin Mừng, dù có phải chịu đựng những khó khăn thử thách, 

những sự thù ghét và hay bách hại đi nữa, vì Lời Chúa quả quyết 



với chúng con rằng: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng 

sống mình” (Lc 21,19). 

4. Lạy Chúa, điều nâng đỡ chúng con, tạo thêm nghị lực để chúng 

con biết kiên trì, nhất là kiên trì chịu đựng mọi khó khăn thử 

thách chính là Lời Chúa hứa: “Dù cho một sợi tóc trên đầu anh 

em cũng không bị mất đâu” (Lc 21,18). Đây không chỉ là lời hứa 

suông, mà nó được minh chứng bằng hành động quan phòng của 

Chúa trong thế giới này, và trên từng người chúng con. Chúa tài 

tình xếp đặt mọi sự trong vũ trụ này vì chúng con và cho chúng 

con. Chúa trông nom, chăm sóc và giữ gìn chúng con, và nhất là 

Chúa chuẩn bị cho chúng con được hạnh phúc tràn đầy trong 

cuộc sống vĩnh cửu. Đó là điều an ủi, nâng đỡ chúng con không 

phải lo sợ, mà mạnh dạn làm chứng cho Chúa. 

Vì thế, xin Chúa cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa 

về niềm tin, niềm hy vọng và lòng bác ái mà Chúa Thánh Thần 

đặt để trong từng người chúng con. 

5. Lạy Chúa, chúng con muốn trở thành những chứng nhân vui 

tươi và trung thành của Chúa. Chúng con muốn trở thành một 

chút ánh sáng để soi chiếu cho mọi người nhận thấy sự hiện diện 

của Chúa trong thế gian này. Nhưng để việc này có được kết quả 

mĩ mãn, không thể không có ơn Chúa trợ giúp. Vì vậy, xin Chúa 

ban ơn giúp sức cho chúng con. Amen. 



CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ 

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 

NGÀY THỨ BA TUẦN TĨNH TÂM 

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VĨNH LONG 

Lc 21,20-28 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang ngự 

thật trong Phép Thánh Thể, trước mặt chúng con đây. Chúng 

con thờ lạy Chúa. 

Chúng con cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng 

con trải qua ba ngày tĩnh tâm thật sốt sắng. Cảm tạ Chúa vì ba 

ngày qua, Chúa đã dạy chúng con nhiều điều hữu ích về linh 

đạo của người môn đệ Chúa trong Tin Mừng Marcô, để chúng 

con nhìn lại ơn gọi và sứ vụ của mình, và làm mới lại hành 

trình theo Chúa của chúng con. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng 

đỡ cho chúng con trong ngày còn lại của kỳ tĩnh tâm này. 

2. Lạy Chúa, hai ngày dõi theo Tin Mừng Marcô vừa qua, chúng 

con đã nhìn lại ơn gọi của mình, và nhìn lại những lý do khiến cho 

chúng con có những bước đi theo Chúa một cách hời hợt, và gặp 

phải những khủng hoảng trong đời sống ơn gọi; để rồi từ đó, 

chúng con được mời gọi tập luyện để ngày một nên đồng hình 

đồng dạng với Chúa hơn trong cách sống các giá trị Tin Mừng. 

Ngày hôm nay, chúng con được Đức Cha Giuse hướng dẫn 

bước đi tiếp theo là dấn thân cho Chúa. Nghĩa là, sau khi đã 

tập nhìn để hiểu mầu nhiệm của Chúa, chúng con được kêu 

mời tham dự cụ thể vào mầu nhiệm của Chúa, chấp nhận tất cả 

các hậu quả của mầu nhiệm Chúa cho cuộc sống của mình. 

Để có thể dấn thân theo Chúa cách trọn vẹn, Tin Mừng Marcô đã 

chỉ dẫn cho chúng con ba điều kiện: Một là phải chấp nhận 

những khó khăn và bất tiện gắn liền với cuộc đời của người môn 

đệ Chúa. Hai là phải biết tổ chức tất cả cuộc sống nhằm phục vụ 



Chúa. Ba là phải can đảm trung thành làm chứng cho Chúa trong 

mọi hoàn cảnh, thuận tiện cũng như không thuận tiện. 

3. Lạy Chúa, trong ba điều kiện đó, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh 

đến điều kiện thứ ba: Phải can đảm trung thành làm chứng cho 

Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì trong bối cảnh ngày nay, Sứ 

điệp Tin Mừng mà Giáo Hội phải rao giảng là tiếng kêu trong sa 

mạc. Trong bối cảnh đó, nhiều linh mục của Chúa sợ sệt lặng 

thinh không dám nói lên Sứ điệp Tin Mừng, hay có khi lèo lái nó 

cách úp úp mở mở vô thưởng vô phạt để khỏi bị chê bai hay để 

được tâng bốc. Người linh mục thật sự của Chúa là người trung 

thành và dám nói rõ ràng Sứ điệp Lời Chúa. 

4. Đó cũng là điều mà chúng con đọc thấy trong Tin Mừng hôm 

nay. Ngày hôm nay, Chúa tiên báo những xáo trộn trong thiên 

nhiên, những bất ổn trong đời sống xã hội bằng những hình ảnh 

đáng sợ. Điều đó có thể làm cho người nghe cảm thấy lo âu sợ 

hãi khi đối diện với Lời Chúa. Có thể có người hỏi rằng: Tại sao 

Chúa không chịu dùng những lời êm dịu, dễ nghe để người ta 

thích nghe hơn, để thu hút nhiều người chạy đến với Chúa hơn? 

Vâng, chúng con biết, Chúa là vậy đó, Lời Chúa là thế đó! 

Chúa là Đấng chân thật vô cùng nên không hề lừa dối ai; Lời 

Chúa là Lời chân lý nên không bao giờ bị bẻ cong để quyến rũ 

lòng người; dù cho Lời đó có nặng nề khó nghe, thậm chí gây 

sợ hãi cho người ta đến đâu đi nữa. 

Xin cho chúng con biết noi theo gương Chúa, can đảm loan 

báo Lời Chúa cách chân thật, để Lời Chúa luôn là ánh sáng soi 

tỏ cho mọi người bước theo chân lý. 

5. Lạy Chúa, Lời Chúa dù là lời khó nghe, nhưng luôn là lời rất 

đáng để cho chúng con tin theo, luôn là lời để chúng con đặt 

trọn niềm hy vọng vào đó. Bởi vì, dù cho thế giới này hằng 

ngày hằng giờ đang phải chứng kiến bao cảnh loạn lạc tang 

thương, dù cho chúng con luôn phải lo âu khổ nhọc; nhưng thế 

giới này, cách riêng là loài người chúng con, không phải bi 



quan yếm thế, mà vẫn luôn tràn đầy hy vọng, vì có Chúa xoa 

dịu những nỗi âu lo của con người chúng con. 

Mặc dù Chúa không giang tay ra để ôm lấy hết những đau khổ của 

chúng con, và mặc dù Chúa không nằm xuống để che chắn hết tất 

cả những nỗi sợ hãi nơi chúng con, nhưng Chúa đã đến trần gian 

này để đồng hành với  chúng con , và mời gọi chúng con: “Hãy 

đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con” (Mt 11,28).  

Để rồi đến thời sau hết, Chúa lại đến để xoa dịu những vết 

thương của những ai đã trung thành với Chúa, mà vượt qua mọi 

khó khăn thử thách. 

Vì thế, xin Chúa giúp chúng con luôn hướng về Chúa bằng sự 

trung thành trong niềm tin, luôn trung thành với sứ vụ mà mình 

đã lãnh nhận, cho dù gặp phải những khổ nhọc lo âu hằng ngày 

đi nữa. 

6. Lạy Chúa, những lời tiên báo của Chúa không chỉ đưa người 

Do thái đến với thời tương lai của dân tộc họ, cũng không chỉ 

đưa chúng con đến thời tương lai của lịch sử hiện tại; mà còn 

đưa chúng con đến thời điểm cùng tận của thời gian - thời điểm 

Chúa ngự đến trong vinh quang để xét xử người lành kẻ dữ. 

Ngày ấy mới thật đáng âu lo và sợ hãi cho những ai không biết 

chuẩn bị, không biết nhận ra những dấu chỉ Chúa gởi đến. Vì 

vậy, xin Chúa cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người 

mà chúng con gặp gỡ hằng ngày để phục vụ họ. Xin cho chúng 

con biết nhận ra Chúa nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng con cử 

hành hằng ngày, để cung kính cử hành và dọn lòng đón nhận cho 

xứng đáng. Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những công 

việc mục vụ mà chúng con thi hành để chúng con làm với tinh 

thần trách nhiệm và với lòng yêu mến của mình. 

7. Lạy Chúa, là linh mục của Chúa, chúng con có nhiều cơ hội để 

hiểu và hướng về cùng đích của đời mình hơn những anh chị em 

tín hữu khác. Xin cho chúng con ý thức về điều đó để biết luôn 

chuẩn bị, và kiên trì nhắc nhớ mọi người những gì là cần thiết 

cho cuộc trở lại của Chúa để ấn định cho phần rỗi đời đời của 

chúng con. Amen.  



CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ 

BẾ MẠC TUẦN TĨNH TÂM 

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VĨNH LONG 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang ngự thật 

trong Bí tích Thánh Thể, trước mặt chúng con đây. Chúng con 

thờ lạy Chúa. 

2. Lạy Chúa, “Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả 

ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống 

trong trại ác nhân” (Tv 84,11). Lời Thánh Vịnh này diễn tả rất 

gần với cảm nhận của chúng con lúc này đây. Có những anh em 

nói với nhau rằng: “Mau thật! Mới đó mà tuần tĩnh tâm đã kết 

thúc, giờ lại chuẩn bị trở về Họ đạo rồi”. Quả thật, chúng con 

cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. 

Vâng, lạy Chúa, chúng con cảm thấy thời gian trôi qua thật 

nhanh, bởi vì, nói theo một nhận định: nếu có tâm tình quý mến, 

thì dù thời gian có dài, cũng cảm thấy thật ngắn ngủi. Còn nếu là 

tâm tình gượng ép, thì dù thời gian chỉ có tính bằng phút giây, 

cũng cảm thấy dài đăng đẳng. Chúng con cảm thấy thời gian trôi 

qua nhanh chóng vì chúng con quý trọng thời gian tĩnh tâm, bởi 

nó rất cần thiết cho đời sống sứ vụ linh mục của mỗi người 

chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thúc đẩy và nung 

nấu để chúng con cảm nhận được như thế. 

3. Lạy Chúa, trong giờ phút cuối cùng này, đặt mình trước nhan 

thánh Chúa, chúng con muốn nói lên ba tâm tình: Tạ ơn, xin lỗi 

và xin ơn. 

Trước hết, chúng con muốn tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì đã cho 

chúng con một kỳ tĩnh tâm thật nghiêm túc. Nghiêm túc bởi vì 

chúng con có mặt hầu như đầy đủ, không chỉ là sự hiện diện của 

những anh em linh mục trẻ, mà ngay cả những linh mục đàn anh 

với bước chân đã bắt đầu cảm thấy nặng nề cũng có mặt, thậm 

chí cả những linh mục đã nghỉ hưu, nghỉ bệnh cũng hiện diện với 

anh em. Điều đó cho thấy, nhờ ơn Chúa, anh em chúng con ý 



thức rõ tầm quan trọng của kỳ tĩnh tâm thường niên và đã 

nghiêm túc tham dự. 

Sự nghiêm túc còn được thể hiện qua việc anh em chúng con đã 

giữ giờ đúng theo như chương trình đã ấn định. Đã quen với môi 

trường hoạt động nơi Họ đạo, với nhiều công việc không được 

lập trình sẵn, không có khung giờ nhất định; giờ về sống như 

những ngày còn ở Chủng viện với những khung giờ sát sao, đó 

cũng là thử thách.Vậy mà chúng con, từ linh mục trẻ đến linh 

mục cao niên đều giữ một cách nghiêm túc. 

Vâng, chúng con cảm nhận kỳ tĩnh tâm này là kỳ tĩnh tâm khá 

nghiêm túc. Mà để có một kỳ tĩnh tâm nghiêm túc như thế, 

không chỉ là nỗ lực nơi chúng con, mà trước hết là nhờ có ơn 

Chúa nâng đỡ. Chúng con xin tạ ơn Chúa về điều đó. 

Chúng con cũng muốn qua Chúa cám ơn người, mà người chúng 

con cần cám ơn hơn cả là Đức Cha Giuse, vì nhờ Đức Cha mà 

chúng con có được kỳ tĩnh tâm thêm sốt sắng và nhiều lợi ích. 

Đức Cha đã có cách diễn tả vấn đề rất nhẹ nhàng và dễ hiểu, giải 

thích những từ chuyên môn rất rõ ràng, minh họa bằng những 

hình ảnh rất cụ thể và gần gũi với cuộc sống để chuyển tải nội 

dung muốn truyền đạt cho chúng con. Nhờ đó, chúng con có dịp 

nhìn lại ơn gọi và những đòi hỏi trong sứ vụ linh mục của mình, 

để chấn chỉnh, sửa đổi lại cho đúng ý Chúa hơn. 

Chúng con cám ơn Chúa đã qua Đức Cha Phêrô, đưa Đức Cha 

Giuse đến với chúng con, giúp chúng con có được kỳ tĩnh tâm sốt 

sắng này. Xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác cho Quý Đức Cha. 

4. Lạy Chúa, giờ phút này đây, chúng con cũng muốn nói lời xin 

lỗi Chúa. Tuần tĩnh tâm, chúng con có dịp nhìn lại mình, và khi 

nhìn lại mình, chúng con nhận thấy mình vẫn còn nhiều lỗi lầm 

thiếu sót. Có những lỗi lầm thiếu sót do khách quan, mà cũng có 

những lỗi lầm thiếu sót do chính bản thân chúng con. 

Chúng con nhận thấy có hai thiếu sót mà phần lớn anh em chúng 

con mắc phải. Đó là, thứ nhất, chúng con còn lơ là trong việc tìm 

kiếm và nuôi dưỡng ơn gọi. Ơn gọi trong những năm qua của 

Giáo phận chúng con giảm sút đáng kể. Nó là tình trạng chung 



của toàn thể Giáo hội và do bởi nhiều nguyên nhân, nhưng có 

một nguyên nhân không thể chối cải là do sự lơ là của chúng 

con. 

Bên cạnh đó, chúng con còn nhận thấy chúng con còn lơ là trong 

bổn phận huấn giáo, cách riêng là dạy Giáo lý. Đó là nhiệm vụ 

chính yếu của chúng con, mà chúng con lại đùn đẩy cho người 

khác, thậm chí bỏ qua. 

Giờ đây, đặt mình trước nhan Chúa, chúng con xin lỗi Chúa về 

những thiếu sót này. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. 

5. Lạy Chúa, qua tuần tĩnh tâm, nhiều điều chúng con được Chúa 

soi sáng, nhiều điều chúng con được Đức Cha Phêrô nhắc nhở, 

và nhiều điều chúng con được Đức Cha Giuse chỉ dạy. Chúng 

con trở về Họ đạo với những hoạch định và quyết tâm mới. 

Nhưng những điều ấy cũng chỉ là những ý tưởng, những ước mơ 

nếu không có ơn Chúa. Vì thế, xin Chúa trợ giúp chúng con, để 

những hoạch định của chúng con được thành hiện thực. Amen. 
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