
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 
(Phần này đọc ngày khai mạc, 

và có thể đọc lại mỗi ngày, 
trước khi vào phần chính của mỗi ngày…) 

 
 
 
 
 
 
 
- Dẫn ý: 
Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần gồm 9 ngày, bắt 

đầu từ sau ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời cho đến Lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống. 

Trong chuyến Tông Du Thánh Địa Israel từ ngày 
24-26/5/2014, tại Vận Động Trường Quốc Tế Amman, 
ĐTC Phanxicô đã suy niệm về tất cả những gì Chúa Thánh 
Thần đã thực hiện nơi Chúa Kitô và nơi chúng ta. Thánh 
Linh thực hiện 3 việc làm, đó là Ngài sửa soạn, Ngài xức 
dầu và Ngài sai đi.  

 
Xin Chúa Thánh Thần sửa soạn tâm hồn chúng ta 

trong việc gặp gỡ tha nhân, nhờ đó chúng ta có thể thắng 



 
 

vượt những khác biệt về tư tưởng, suy nghĩ, chính trị, ngôn 
ngữ, văn hóa và tôn giáo. Tính chất đa dạng về ý nghĩ và 
con người không được trở thành cái cớ loại trừ hay trở 
thành một thứ trở ngại, vì tính chất khác biệt bao giờ cũng 
mang lại những gì là phong phú. Chúng ta cùng kêu cầu 
Thánh Linh và xin Ngài hãy sửa soạn con đường dẫn tới 
hòa bình và hiệp nhất. 

Xin Chúa Thánh Thần xức dầu toàn thể con người 
của chúng ta bằng thứ dầu tình thương của Ngài, để chữa 
lành các thương tích gây ra bởi sai lỗi, hiểu lầm và tranh 
cãi. Nhờ đó chúng ta mới có thể thể yêu thương tha nhân 
bằng chính tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cần 
phải tỏ ra những dấu hiệu cụ thể của lòng khiêm nhượng, 
của tình huynh đệ, của sự thứ tha, của sự hòa giải, và loại 
trừ những phàn nàn, than trách, chia rẽ, như thế chúng ta 
mới có thể chứng tỏ tình yêu huynh đệ đối với nhau.  

 
Xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta nhận biết mình 

được sai đi trong khiêm tốn và hiền lành như là sứ giả của 
hòa bình và chứng nhân của lòng Chúa thương xót. 

 
Trong Tông Sắc Năm Thánh Lòng Thương Xót, 

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh “sự cấp thiết phải loan báo và 
làm chứng về lòng thương xót trong thế giới ngày nay”, 
với một “lòng hăng say mới mẻ, và bằng một hoạt động 
mục vụ được đổi mới”, vì đó là “điều có tính chất quyết 
định đối với Giáo Hội, và đối với uy tín việc loan báo của 
Giáo Hội. Nơi nào Giáo Hội hiện diện, thì nơi đó lòng 
thương xót của Chúa Cha phải trở thành điều hiển 
nhiên tỏ tường, và nơi nào có các tín hữu Kitô, thì bất kỳ 
ai cũng có thể tìm được một ốc đảo từ bi thương xót”. 



 
 

 
- Hát : Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến 
1- Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến! Hồn con đang 

mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống! Này 
dương gian xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! 
Chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm. Ngài ơi! Xin Ngài hãy 
đến! Hiển linh Ngài ơi! 

ĐK: Lạy Ngài xin đến! Dẫn dắt chúng con trên đời! 
Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài! Cầu 
Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên 
người con Chúa chứng nhân tình yêu. 

 
- Lời Nguyện Mở Đầu: 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân và đốt lên 

ngọn lửa yêu mến trong lòng Giáo Hội hôm nay. Xin cho 
đời sống giáo hội, các cộng đoàn dòng tu, các giáo xứ, và 
các gia đình trong cơn đại dịch virus corona được tràn đầy 
Thần Khí của Chúa, biết sống hiệp nhất, yêu thương và 
mạnh dạn ra đi làm nhân chứng cho Lòng Chúa Thương 
Xót, nguồn hy vọng của mọi người và của toàn thế giới.  

Xin Chúa Thánh Thần canh tân đời sống mỗi người 
tín hữu, để chúng con biết sống và làm chứng cho Tin 
Mừng bằng chính đời sống của mình, ngõ hầu xã hội và 
thế giới cũng được Tin Mừng Hóa.  

Xin cho Đức Thánh Cha được ơn khôn ngoan lèo lái 
con thuyền giáo hội, và các giám mục, linh mục, tu sĩ được 
đích thực là những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong 
ước, biết yêu mến và hy sinh cho đàn chiên. 

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy và con yêu mến 
Ngài. Con xin lỗi Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng 
quên trong đời sống của con. Đã nhiều lúc con làm phiền 



 
 

lòng Ngài khi xúc phạm đến Ngài, khi không nhận ra sự 
hiện diện, và không cảm được sự cần thiết có Ngài trong 
đời sống của con. Con đã để đền thờ của Ngài nơi thân xác 
của con bị tỳ ố, trở nên hoang vắng khi sống theo bản tính 
xác thịt và sống trong tội lỗi. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến với quyền 
năng cao cả của Ngài: 

- sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con; 
- hồi sinh lại các giáo đường bị đóng cửa; 
- thanh tẩy mặt trái đất đang bị nhiễm virus, 
- thêm niềm cậy trông cho những người hấp hối; 
- an ủi những gia đình đang trong cảnh khó khăn, 

chia ly, và nước mắt; 
- thánh hóa những tâm hồn u mê, tội lỗi; 
- đốt lên ngọn lửa cho những niềm tin nguội lạnh, 

khô cằn; 
- làm tan chảy những trái tim vô cảm, lạnh lùng, 

chai cứng; 
Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự giam cầm, 

xiềng xích của virus tử thần corona này.  
Ôi lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin 

ngự đến trong tâm hồn chúng con, xin chiếu soi ánh sáng 
Tin Mừng trên mọi dân tộc, xin đến đổi mới mặt địa cầu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Kinh Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngự Đến  
(Đọc chung) 

 
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến,  
và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên 

chúng con! 
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến. 
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài 

ngự đến! 
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,  
là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ 

lạo dịu dàng khôn sánh. 
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm 

an ủi trong lúc lệ rơi.  
Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn 

ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.  
Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi 

thanh khiết, không còn chi vô tội.  
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô 

khan, và chữa lành nơi thương tích.  
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, 

chỉnh đốn chỗ trật đường. 
Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin 

cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.  
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được 

hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen. 
 
 
 
 

 



 
 

NGÀY THỨ NHẤT 
 

CẢM TẠ LỜI HỨA BAN THÁNH THẦN 
CỦA CHÚA CHA 

Cầu Cho Các Mục Tử trong Giáo Hội 
 
 
- Lời Chúa:  
“Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta 

trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở 
thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị 
kiến. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta trên 
tôi nam tớ nữ.” (Gioen 3:1-2).  

Hôm nay, ngày thứ nhất của Tuần Cửu Nhật kính 
Chúa Thánh Thần, con dành ngày đầu tiên để cảm tạ Cha 
trên trời.  

Lạy Cha, là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, giầu ân sủng 
và tràn đầy lòng xót thương. Như người Cha yêu thương con 
cái mình, và thể hiện tình thương ấy qua việc cho người con 
những món quà quý giá nhất. Cha đã ban cho con một ân huệ 
vô cùng cao quý, đó chính là Chúa Thánh Thần, để con được 
chia sẻ vào sự sống, tình yêu, quyền năng và sức mạnh của 
Cha. Một khi có Chúa Thánh Thần là con có được mọi sự, 
làm được mọi điều. Tâm hồn con được no thỏa, tươi mát nhờ 
biết kín múc những ân huệ từ nguồn suối nước của Thánh 
Thần. 

 
- Hát : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa 
ĐK : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa, ngự xuống trên chúng 

con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con. 
Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành 
nhân chứng Nước Trời, cho muôn người, trong khắp nơi. 



 
 

- Lời Nguyện Cho Các Mục Tử :  
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho các mục tử trong 

Hội Thánh Chúa đức tin vững mạnh trong cơn đại dịch này, 
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa, yêu giáo hội và tha nhân, 
dám sống chết vì đoàn chiên, dám tiến bước trong bóng đêm 
chỉ vì mang trong tim đốm lửa Lòng Thương Xót của Chúa, 
dám lội ngược dòng với thế gian, và khước từ những mời 
mọc quyến rũ của nó. Xin ban cho họ đức tin cứng cáp qua 
những cọ sát đau thương của cuộc đời, để dù trải qua bao 
thăng trầm dâu bể, cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên 
Chúa và vào con người. Xin thanh luyện đức tin và tâm hồn, 
giúp họ trở nên những chiến sĩ của Chúa Giêsu can trường 
chiến đấu cho vinh quang nước trời, mạnh mẽ làm chứng cho 
Tin Mừng, và quảng đại phục vụ tha nhân. Xin cho ngọn lửa 
đức tin của các mục tử luôn cháy sáng, thành những người 
đưa lửa từ trời cho người khác. Xin giúp các mục tử bền đỗ 
trước những thử thách, và hăng say nhiệt thành làm vườn nho 
của Chúa 

Xin Chúa đưa những mục tử đã qua đời vì chăm sóc 
các con chiên trong dịch bệnh, được về hưởng hạnh phúc bên 
lòng Chúa thương xót.  

- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Cầu Nguyện Chung :  

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên Chúa. 
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên Chúa. 
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên Chúa... 
Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con 
khao khát Ngài.  
Xin Ngài mau đến với con, đến trong trong hồn con, đến 
trong đời con. Amen. 



 
 

NGÀY THỨ HAI 
 

AO ƯỚC ĐƯỢC TRÀN ĐẦY THÁNH THẦN  
Cầu Cho Các Tu Sĩ 

 
- Lời Chúa:  
“Khi ấy Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói 

rằng: "Ai khát, hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà 
uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy 
những dòng nước hằng sống". Đức Giêsu muốn nói về Thần 
Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ 
họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn 
vinh” (Gioan 7,28-39)  

Lạy Chúa Thánh Thần, trước khi Chúa Giêsu về trời, 
Ngài đã truyền cho các môn đệ không được rời khỏi 
Giêrusalem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, 
chờ đợi quyền năng từ trên cao ban xuống, đó là: trong ít ngày 
nữa sẽ họ sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Các môn đệ đã 
vâng lời, và họ tụ họp ở lầu trên của Nhà Tiệc Ly, cùng nhau 
cầu nguyện với Mẹ Maria, để chờ đợi lãnh nhận lời hứa của 
Chúa Cha. Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự đến 
với quyền năng của Ngài, và các môn đệ được tràn đầy Thánh 
Thần. 

Hôm nay, ngày thứ hai của Tuần Cửu Nhật kính Chúa 
Thánh Thần, con cũng đang cầu nguyện và chờ đợi một Lễ 
Hiện Xuống mới trên đời sống của giáo hội, của các cộng đoàn 
dòng tu, và giáo xứ. Con ước ao tất cả được tràn đầy Thánh 
Thần. Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, con khao khát Ngài, xin tuôn 
chảy  dòng nước hằng sống đến đổi mới cuộc đời con. 

 
- Hát : Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến 
2- Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến! Hồn con đang mong 

chờ Ngài. Mở lòng sáng soi đường đi! Tìm chân lý, công bình 



 
 

bác ái. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Uốn nắn nẻo đi quanh co sai 
lầm. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến! Dẫn đi đường ngay. 

ĐK : Lạy Ngài xin đến! Dẫn dắt chúng con trên đời! 
Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài! Cầu Ngài 
ban ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con 
Chúa chứng nhân tình yêu. 

 
- Lời Nguyện Cho Các Tu Sĩ :  
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho những người dâng hiến 

cuộc đời cho Chúa biết rằng, họ không thể nên hoàn thiện, nếu 
không biết từ bỏ chính mình và những ham muốn quyền lực, lối 
sống ích kỷ, nệ luật, nặng hình thức, đầu óc ganh tị hẹp hòi. 
Ước chi họ có thể tìm thấy nơi Lòng Chúa Thương Xót trong 
cơn đại dịch này, niềm vui tái khám phá ra tình thương của 
Thiên Chúa, và ý thức rằng họ được kêu gọi để đem lòng 
thương xót của Chúa đến cho từng con người của thời đại hôm 
nay. Xin quyền năng và lòng thương xót của Chúa làm cho họ 
nên mạnh mẽ, và trở thành mối dây yêu thương, bình an, và 
hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn.  
 

- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Cầu Nguyện Chung :  

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên Chúa. 
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên Chúa. 
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên Chúa... 
Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con 
khao khát Ngài.  
Xin Ngài mau đến với con, đến trong trong hồn con, đến trong 
đời con. Amen. 
 

 



 
 

NGÀY THỨ BA 
 

THỜ KÍNH CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÂM HỒN 
Cầu Cho Các Xứ Đạo 

 
- Lời Chúa:  
“Hỡi anh em, anh em không biết rằng thân xác anh em là 

Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự 
trong anh em là Thánh Thần của Thiên Chúa đã ban cho anh 
em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên 
Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn 
vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em”. Hôm nay, ngày thứ ba 
của Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh 
Thần đang cư ngụ trong tâm hồn con. Chúa thật cao cả, thánh 
thiện vô cùng, nhưng lại chọn tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi 
của con là đền thờ của Ngài. Tất cả chỉ vì Ngài yêu thương con, 
và muốn ở gần con để trợ giúp con.  

Giống như người mẹ hiền luôn muốn được ở gần con cái 
của mình, Thiên Chúa cũng ở ngay trong lòng con, để dạy dỗ, 
hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ con. Con xin lỗi Chúa Thánh 
Thần, vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên trong đời sống của 
con. Con đã có lúc làm phiền lòng Ngài, xúc phạm đến Ngài, 
đã không nhận ra sự hiện diện và sự cần thiết của Ngài trong 
đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin thờ phượng, 
tôn vinh, và yêu mến Ngài suốt đời con.  

 
- Hát : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa 
ĐK : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa, ngự xuống trên chúng 

con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con. 
Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành 
nhân chứng Nước Trời, cho muôn người, trong khắp nơi 

 
 



 
 

- Lời Nguyện Cho Các Xứ Đạo :  
 
Virus corona đến cách ly con người với Thiên Chúa, 

cách ly họ đến với Thánh lễ, cách ly họ đến với Thánh Thể, 
cách ly họ đến lãnh nhận các Bí tích... Nhưng những cách ly ấy 
không làm Thiên Chúa xa con người, trái lại Chúa đến gần với 
con người hơn nơi gia đình của họ, và ngay chính trong lòng 
của họ. Nhờ bị cách ly, con người chợt nhận ra một kho tàng 
Tình Yêu vô cùng quý báu mà bấy lâu nay đang có vừa bị lấy 
đi mất. 

 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhìn đến các Xứ Đạo khắp 

nơi trên thế giới, các nhà thờ phải đóng cửa, cha xứ dâng lễ một 
mình, con chiên dự lễ online và cầu nguyện tại nhà. Xin cho 
các chủ chăn và con chiên trong xứ đạo được đầy tràn lòng 
thương xót, sống với nhau trọn tình vẹn nghĩa như trong một 
gia đình, dù đang phải sống cách ly. Xin cho các vị chủ chăn 
hết lòng chăm sóc đàn chiên được Chúa trao phó trong cơn đại 
dịch này, nhất là những con chiên ốm đau bệnh tật, nghèo khó, 
tội lỗi bê bối. Chúa nói với thánh Faustina, các tội nhân cứng 
lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của 
Chúa. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín 
thác vào vực thẳm thương xót của Chúa. Xin cho những con 
chiên trong xứ đạo đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, biết tha 
thứ và cho đi, không nói hành nói xấu người khác, bỏ đi thói 
ghen tị, phân bì, và đón nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người. Xin 
cho các xứ Đạo trở thành Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, và 
mọi người trong Xứ Đạo cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa nơi 
ngôi Đền Thờ này.  

 
- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 



 
 

- Cầu Nguyện Chung :  
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên 

Chúa./ Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên 
Chúa./ Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên 
Chúa... 

Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và 
con khao khát Ngài.  

Xin Ngài mau đến với con, đến trong trong hồn con, đến 
trong đời con. Amen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

NGÀY THỨ TƯ 
 

TẬN HIẾN THÂN XÁC,  
LINH HỒN CHO CHÚA THÁNH THẦN 

Cầu Cho Tội Nhân 
 
 
 
 
 
- Lời Chúa:  
“Thật vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng 

dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã 
không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ, và 
phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên 
nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!’ 
Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng 
ta là con cái Thiên Chúa” (Rôma 8,14-16).  

Hôm nay, ngày thứ tư của Tuần Cửu Nhật kính Chúa 
Thánh Thần, con cám ơn Chúa Thánh Thần đã cho con nhận 
ra người Cha đích thực của con. Ap-ba! Cha ơi! Ôi, thật sung 
sướng khi con được gọi Chúa là Cha! Cám ơn Chúa Thánh 
Thần đã giúp con mở miệng ra để gọi Cha của mình như một 
trẻ thơ. Xin Ngài bao phủ con bằng ánh sáng chân lý và sự 
thật; gìn giữ con khỏi mọi sự dữ và quyền lực của bóng tối, 
xin soi sáng khi con lầm lạc và mù quáng; thêm sức mạnh 
khi con vấp ngã; giúp thật lòng sám hối khi con phạm tội. Và 
trong giờ phút cuối của cuộc đời con, xin Ngài hiện diện là 
Đấng Trạng Sư bênh vực con, chứng thực con là con cái của 
Chúa, và dẫn con vào thiên đàng để tôn vinh và chúc tụng 
Thiên Chúa đến muôn đời. 

 



 
 

- Hát : Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến 
3- Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến! Hồn con đang 

mong chờ Ngài. Dẫn về những chiên lạc hướng, về chung 
sống, trong ràn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp! 
Chỉ lối những ai đi xa, chưa về. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến! 
Ủi an Ngài ơi 

ĐK: Lạy Ngài xin đến! Dẫn dắt chúng con trên đời! 
Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài! Cầu Ngài 
ban ơn, thêm sức, kiên vững không lay. Sống sao nên người 
con Chúa chứng nhân tình yêu.  

 
- Lời Nguyện Cho Các Tội Nhân :  
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở lại với các tội nhân, xin 

cho họ tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để khỏi thất 
vọng ngã lòng, nhất là trong cơn đại dịch, không thể đến gặp 
linh mục để xưng tội được. Chúa nói với thánh Faustina, tội 
nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi lòng 
thương xót của Chúa, và ai tín thác vào lòng Chúa thương 
xót sẽ không phải hư mất, vì những công việc của họ là của 
Chúa, và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê 
chân Chúa (NK, 723). Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh, 
lòng thương xót là con đường liên kết Thiên Chúa với con 
người, vì mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng được yêu 
thương mãi mãi, mặc dù có những giới hạn do tội lỗi. Những 
tội nhân cần có sức mạnh Thánh Thần đỡ nâng để khỏi 
ngừng lại dọc đường, khỏi ngã quỵ, trong đêm tối cuộc đời. 
Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho họ thoát được 
lên cao nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa. Xin ngọn 
lửa của Thánh Thần thiêu đốt tất cả những đam mê, tội lỗi, u 
tối trong tâm hồn chúng con. 

Hôm nay khi tử thần virus corona xuất hiện, rập rình 
cướp đi sự sống của con, lúc đó con cảm thấy bất lực, và 



 
 

chợt nhận ra sự sống quá mong manh. Chỉ có Ngài quyền 
năng trên hết mọi sự. Con hồi tâm thấy mình tội lỗi và ước 
mong quay trở về với Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng 
ban sự sống, xin đến và làm chủ linh hồn và thân xác của 
con.  

 
- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.  
 
- Cầu Nguyện Chung :  
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên 

Chúa./Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên 
Chúa./Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên 
Chúa... 

Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, 
và con khao khát Ngài./ Xin Ngài mau đến với con, đến 
trong trong hồn con, đến trong đời con. Amen 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

NGÀY THỨ NĂM 
 

LÀM BẠN VÀ BƯỚC ĐI VỚI CHÚA THÁNH THẦN 
Cầu Cho Bệnh Nhân 

 
- Lời Chúa:  
“Hãy quay về nghe lời Ta sửa dạy. Này Ta tuôn đổ 

Thần Khí Ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời Ta 
dạy bảo” (Châm Ngôn 1,23)  

Hôm nay, ngày thứ năm của Tuần Cửu Nhật kính 
Chúa Thánh Thần, con ước ao làm bạn và bước đi với Chúa. 
Chúa Thánh Thần chính là thầy dạy, là bạn đồng hành của 
con, thế nhưng đã có nhiều lúc con đi lạc đường, quyết định 
thiếu sáng suốt, chọn lựa sai lầm... Hôm nay con xin quay về 
làm bạn với Ngài để nghe lời Ngài sửa dạy và dẫn dắt. Để 
làm bạn, con cần biết trò chuyện, kết hợp mật thiết với Ngài. 
Để nghe lời Ngài, con cần biết lắng nghe và đối thoại. Để 
bước theo Ngài, con cần khiêm tốn để Ngài đi trước và con 
bước theo sau.  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn ơn thánh xuống 
tâm hồn con, để con được tẩy sạch mọi ô uế và mọi tà thần. 
Xin ban tặng cho con một quả tim mới. Xin đặt Thần Khí 
mới vào lòng con. Xin bỏ đi quả tim chai đá vô cảm khỏi 
thân mình con, và ban tặng cho con một quả tim thịt mềm 
biết xót thương. Chúa là Thiên Chúa, là Người Bạn đồng 
hành của con.  

 
- Hát : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa 
ĐK : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa, ngự xuống trên chúng 

con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con. 
Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành 
nhân chứng Nước Trời, cho muôn người, trong khắp nơi. 



 
 

 
- Lời Nguyện Cho Các Bệnh Nhân :  
Nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần tuôn chảy vào thân 

xác, cũng như những mảnh tâm hồn đang bệnh tật, héo úa và 
chết mòn, để mang đến sự sống mới cho các bệnh nhân, nhất 
là những người nhiễm virus corona. Xin Chúa Thánh Thần 
ngự đến với đầy ân sủng, để an ủi kẻ sống trong quạnh hiu, 
làm tươi mới tình yêu lụi tàn. Ngài là sự nghỉ ngơi lúc mệt 
mỏi, rã rời, an ủi kẻ cô đơn khóc thầm. Xin tẩy rửa những 
hoen ố, chữa lành những thương tích; làm tươi mát nơi khô 
cằn, bẻ cong đầu óc cứng cỏi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, 
hướng dẫn những bước chân lạc loài. Lạy Chúa Thánh Thần, 
xin chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của chúng con qua 
quyền năng của Ngài.  

Thế giới hôm nay quá bận rộn, quay cuồng với nhịp 
sống thời điện tử thông minh cần dừng lại để biết mình và 
biết Chúa. Phải chẳng virus corona là kẻ chỉnh đốn vĩ đại cho 
mọi sự dừng lại để nhận ra rằng: Một thời sống trong tội lỗi, 
một thời quay trở về. Một thời để ăn chơi, một thời để cầu 
nguyện. Một thời vui cười, một thời than khóc. Một thời ở 
trong bóng tối một thời bước ra ánh sáng. 

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cần Ngài như các 
bệnh nhân virus corona cần máy trợ thở. Xin cho chúng con 
nhận ra và biết cảm tạ Chúa được hít thở sự sống của Ngài 
mỗi ngày mà chúng con vô ơn quên mất, hay không quý 
trọng. Xin Chúa Thánh Thần thổi sinh khí của Chúa trên 
nhân loại chúng con, để đẩy xa tất cả những lo lắng buồn 
phiền, sầu khổ trong thời dịch bệnh, và ban lại cho chúng con 
niềm vui, sức sống và bình an đích thực của Chúa.  

 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 



 
 

- Cầu Nguyện Chung :  
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên 
Chúa./Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên 
Chúa./Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên 
Chúa... 
Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con 
khao khát Ngài.  
Xin Ngài mau đến với con, đến trong trong hồn con, đến 
trong đời con. Amen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

NGÀY THỨ SÁU 
 

KHAO KHÁT ÂN HUỆ 
VÀ HOA QUẢ CỦA THÁNH THẦN 

Cầu Cho các Gia Đình có Nguy Cơ Tan Vỡ 
 
- Lời Chúa:  
“Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần 

Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, 
nhằm xây dựng Hội Thánh” (1 Cor 14,12). 

Hôm nay, ngày thứ sáu của Tuần Cửu Nhật kính Chúa 
Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết khao 
khát các ân huệ và hoa quả của Chúa Thánh Thần, như em bé 
khao khát dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Không có sữa mẹ, thì 
em bé sẽ bị suy dinh dưỡng, không có ân huệ của Chúa 
Thánh Thần thì con sẽ không được tăng trưởng trong đời 
sống tâm linh. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn Khôn 
Ngoan giúp con phân biệt điều phải trái; Ơn Hiểu Biết giúp 
con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy; 
Ơn Thông Minh giúp con nhận ra thánh ý Chúa; Ơn Biết Lo 
Liệu giúp con phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống; 
Ơn Sức Mạnh giúp con chu toàn việc bổn phận và vượt qua 
mọi khó khăn; Ơn Ðạo Ðức giúp con tin yêu Chúa và giúp 
đỡ anh em; Ơn Kính Sợ Thiên Chúa giúp con tôn kính sự 
công bằng và quyền phép Chúa. 

 
- Hát : Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến 
1- Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến! Hồn con đang mong 

chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống! Này dương gian 
xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Chiếu sáng thế 



 
 

gian u mê, tối tăm. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài 
ơi! 

ĐK: Lạy Ngài xin đến! Dẫn dắt chúng con trên đời! Cầu 
Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài! Cầu Ngài ban 
ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con 
Chúa chứng nhân tình yêu. 

 
- Lời Nguyện Cho Các Gia Đình :  
Lạy Chúa Thánh Thần, trong cơn đại dịch này, xin nhìn 

xuống những gia đình đang sống trong những khu ổ chuột tồi 
tàn hay biệt thự sang trọng. Xin thương nhìn đến những gia 
đình thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối 
thiểu; những gia đình buồn bã vì thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ, 
hay vất vả lo âu vì đàn con nheo nhóc. Xin nâng đỡ những gia 
đình có nguy cơ tan vỡ vì chứa đầy hiểu lầm, nghi ngờ, ghen 
tuông, dối trá. Xin Thánh Thần Tình Yêu đem hạnh phúc đến 
cho mỗi gia đình, nhưng cũng xin nhắc cho chúng con nhớ 
hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Xin 
cho các gia đình có được các hoa trái của Thần Khí là: bác ái, 
hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền 
hoà, tiết độ… để mỗi gia đình trở thành chứng nhân cho lòng 
thương xót của Chúa trong xã hội hôm nay.  

- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Cầu Nguyện Chung :  

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên Chúa. 
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên Chúa. 
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên Chúa... 
Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con 
khao khát Ngài.  
Xin Ngài mau đến với con, đến trong trong hồn con, đến trong 
đời con. Amen 



 
 

NGÀY THỨ BẨY 
 

ĐÓN NHẬN ĐẶC SỦNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN- 
Cầu Cho Sự Hiệp Nhất 

 
 
- Lời Chúa:  
“Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay 

biết gì về các ân huệ thiêng liêng. Có nhiều đặc sủng khác 
nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Thần Khí tỏ mình ra nơi 
mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần 
Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được 
Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được 
Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí 
duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì 
được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì 
được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ 
tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 
Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều 
đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của 
Người” (1Cor 12,1; 4-11).  

Hôm nay, ngày thứ bảy của Tuần Cửu Nhật kính Chúa 
Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần giúp con khao khát đón 
nhận các Đặc Sủng để phục vụ, và thực thi bác ái với anh em 
của con trong sự khiêm nhường. Con xin là khí cụ nhỏ bé của 
Chúa, để mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của 
Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp 
con biết trân trọng đặc sủng Chúa ban cho anh em con, mà 
không vì ghen ghét mà dập tắt Thần Khí Chúa nơi anh em. 
Xin cho con biết đón nhận sự khác biệt của anh em con, mà 
không ganh tỵ, phân biệt, loại trừ nhau, để có thể sống hiệp 
nhất trong đa dạng.  



 
 

 
- Hát : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa 
ĐK : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa, ngự xuống trên chúng 

con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con. 
Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành 
nhân chứng Nước Trời, cho muôn người, trong khắp nơi. 

 
- Lời Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất :  
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài được sai đến để ở với 

chúng con. Ngài là ân huệ cao cả từ trời ban xuống cho 
chúng con để chúng con được mạnh sức, vượt qua mọi thử 
thách, cám dỗ. Xin Ngài ban niềm an ủi, sức mạnh, lòng tin 
cậy mến trong thời dịch bệnh này: 

- cho các Chủ Chiên phải xa cách đàn chiên. 
- cho các đàn chiên phải xa các giáo đường. 
- cho những nạn nhân bị nhiễm virus corona đang phải 

cách ly với gia đình, 
- cho những người già neo đơn sống trong bệnh dưỡng 

lão không người thân bên cạnh chăm sóc giúp đỡ; 
- cho những người đang trút hơi thở trong cô đơn, 

không người từ biệt, tiễn đưa; 
- cho những nhân viên y tế, bác sĩ, y tá đang xả thân 

chăm sóc bệnh nhân; 
- cho những người vô gia cư, thất nghiệp, nghèo khổ; 
Chúa là nguồn sức mạnh, niềm hy vọng và cậy trông 

cho chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Lạy Chúa 
Thánh Thần, trong cơn đại dịch này, xin đến giúp chúng con 
sống hiệp nhất và yêu thương. Xin cho chúng con biết ăn ở 
thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu 
đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí 
đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.  



 
 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con sức 
mạnh, để hòa giải với nhau về những sự khác biệt, hiểu lầm, 
chia rẽ, chống đối, hận thù đang xé nát thân mình Chúa Kitô, 
hầu chúng con có thể được Ngài chữa lành các vết thương, 
đã hằn sâu trong tâm hồn và thân xác chúng con.  

 
- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.  
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Cầu Nguyện Chung :  
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên 

Chúa./Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên 
Chúa./Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên 
Chúa.../Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, 
và con khao khát Ngài./ Xin Ngài mau đến với con, đến 
trong trong hồn con, đến trong đời con. Amen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
NGÀY THỨ TÁM 

 
CẦU NGUYỆN VÀ CA NGỢI 
TRONG THẦN KHÍ CHÚA 

Cầu Cho Hòa Bình 
 
- Lời Chúa:   
“Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những 

kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho 
phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, 
bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng 
thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí 
cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên 
Chúa” (Rôma 8, 26-27).  

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, ngày thứ tám của 
Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, xin giúp con cầu 
nguyện đúng ý của Thiên Chúa. Nếu hơi thở của con cần có 
sự hiện diện của Chúa, thì lời cầu nguyện của con không thể 
thiếu sự trợ giúp của Ngài, vì chỉ có Ngài là Đấng thấu suốt 
tâm can của con người và tâm can của Thiên Chúa. Xin đốt 
lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng con, để con luôn 
chuyên cần cầu nguyện và đem cả tâm hồn mà ca hát chúc 
tụng Chúa.  

 
- Hát : Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến 
4- Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến! Hồn con đang 

mong chờ Ngài. Sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, 
không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến! Đốt cháy lửa 
thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến! Đến 
ban bình an! 



 
 

ĐK: Lạy Ngài xin đến! Dẫn dắt chúng con trên đời! 
Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài! Cầu Ngài 
ban ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người 
con Chúa chứng nhân tình yêu. 

 
- Lời Nguyện Cho Hòa Bình : 
Lạy Chúa Thánh Thần, con đã nhận ra Chúa, và yêu 

Chúa quá muộn màng. Chúa ở gần bên con nhưng con ngỡ 
Chúa ở thật xa. Chúa ở trong con thế mà con cứ đi tìm kiếm 
Chúa ở bên ngoài. Chúa quyền năng mạnh mẽ, nhưng con lại 
cậy dựa vào những yếu đuối của thế gian. Con có một Thiên 
Chúa giàu tình yêu nhưng lại sống như người thiếu tình yêu, 
đói khát tình yêu. Chúa ban cho con tràn đầy các ân huệ 
nhưng con lại đem chôn dấu, để rồi con mãi như người con 
hoang đàng tâm hồn đói rách tả tơi. Hôm nay giữa mùa dịch 
bệnh, con tỉnh thức nhận ra. Chỉ một con virus vô hình nhỏ 
bé thôi cũng có thể lấy đi của cải, mạng sống của con, nên 
con thưa với Chúa: Lạy Chúa, Ngài là Chúa con thờ, Ngoài 
Chúa ra đâu là hạnh phúc? Số mạng con, chính Ngài nắm 
giữ,được Ngài ở bên, con chẳng nao núng bao giờ. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai con ra đi loan Tin 
Mừng của Chúa vào thế giới hôm nay, còn đầy hận thù, tranh 
chấp, áp bức và thương tích. Nhiều nơi và nhiều tâm hồn 
đang cần luồng gió tình yêu của Chúa thổi tới, cần ngọn lửa 
lòng thương xót của Chúa bừng cháy lên.  

Xin Thánh Thần ngự vào tâm hồn chúng con, và ban 
bình an xuống trên chúng con. Xin làm tắt đi trong chúng 
con những ngọn lửa giận dữ và bất hòa, nóng nảy, hận thù, 
ghen ghét. Những lúc hiểm nguy, xin gìn giữ sự sống yếu 
đuối của chúng con, và ban bình an của Ngài cho tâm hồn 
chúng con; xin ngọn lửa bác ái cháy sáng trong chúng con để 
trái tim người khác cũng được cháy lên.  



 
 

- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.  
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Cầu Nguyện Chung :  
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên 

Chúa./ Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên 
Chúa. Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên 
Chúa... 

Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, 
và con khao khát Ngài.  

Xin Ngài mau đến với con, đến trong trong hồn con, 
đến trong đời con. Amen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

NGÀY THỨ CHÍN 
 

THẦN KHÍ CHÚA HÃY SAI CON ĐI 
Cầu Cho Kẻ Được Sai Đi 

 
- Lời Chúa:  
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu 

tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó 
những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam 
cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm 
hồng ân của Đức Chúa” (Isaia 61,13)  

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày cuối cùng của 
Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, con đã chuẩn bị tâm 
hồn để mừng Lễ Hiện Xuống, và khao khát một Lễ Hiện 
Xuống mới trên đời sống của con. Xin Ngài ùa vào căn nhà 
tâm hồn của con với quyền năng và sức mạnh của Ngài như 
trong ngày Lễ Ngũ Tuần. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến với quyền năng và 
sức mạnh của Ngài, cho chúng con hoàn thành lời mời gọi 
của Ngài là đi làm chứng nhân cho Chúa Kitô đến tận cùng 
bờ cõi trái đất. Xin thanh tẩy miệng lưỡi chúng con để Lời 
Chúa thoát ra từ nơi ấy được chúc lành, và có quyền năng thu 
hút người nghe. 

 
- Hát : Thần Khí Chúa Sai Đi 
ĐK : Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo 

Tin Mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi, 
Người sai tôi đi. 

1- Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với 
người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát: Thiên Chúa đã cứu 
tôi. 



 
 

2- Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với 
người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi: Thiên Chúa đã cứu tôi. 

3- Sai tôi đến với người đau yếu. Sai tôi đến với người 
thất vọng. Mang Tin Mừng chân lý: Thiên Chúa đã cứu tôi. 

 
- Lời Nguyện Sai Đi : 
Nguyện xin đời sống mỗi người chúng con được là 

ngọn nến Phục Sinh của Chúa Kitô, làm ánh sáng chiếu soi 
trần gian u mê tội lỗi, và là muối ướp cho đời thêm mặn mà 
đậm đà lòng thương xót. 

Xin cho con cam đảm ra đi loan báo và làm chứng về 
quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con 
biết nghe lời chỉ dạy của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh 
Lòng Thương Xót là phá đổ những bức tường thành khép kín 
Giáo Hội trong thời gian quá lâu trong một thành trì đặc ân, 
để đưa Giáo Hội ra đi loan báo Tin Mừng một cách mới mẻ, 
sử dụng “liều thuốc thương xót, thay vì dùng những khí giới 
hiểm nghèo”, vì lòng thương xót là “luật căn bản ở trong tâm 
hồn mỗi người”; là “xà nhà nâng đỡ cuộc sống của Giáo 
Hội”; là lý tưởng sống, và là tiêu chuẩn xác định xem niềm 
tin của chúng con có đáng tín nhiệm hay không. 

Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn điều khiển mọi suy 
nghĩ, lời nói và việc làm của con, để mọi lời chúc tụng và tôn 
vinh đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn 
đời. 

 
 - Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.  
- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
 
 
 



 
 

- Cầu Nguyện Chung :  
Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên 

Chúa./ Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên 
Chúa./ Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên 
Chúa... 

Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, 
và con khao khát Ngài.  

Xin Ngài mau đến với con, đến trong trong hồn con, 
đến trong đời con. Amen 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LỜI NGUYỆN KẾT 
 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN 
 
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Chúa Thánh Thần là 

"Nước hằng sống”. Người làm cho tín hữu được chia sẻ 
chính sự sống của Thiên Chúa Tình Yêu và khiến cho cuộc 
sống của họ được Thiên Chúa soi sáng, canh tân, biến đổi, 
hướng dẫn, linh hoạt và dưỡng nuôi. Chúa Thánh Thần là 
suối nguồn bất tận sự sống của Thiên Chúa nơi chúng ta.  

Con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi đều ước 
mong có một cuộc sống tràn đầy và xinh đẹp, công bằng và 
tốt lành, một cuộc sống không bị đe dọa bởi cái chết, nhưng 



 
 

có thể chín mùi và lớn lên cho tới sự tràn đầy của nó. Con 
người giống như một khách lữ hành đi qua các sa mạc cuộc 
đời, khát nước mát hằng sống, vọt lên, có khả năng làm cho 
đã khát trong tận cùng thẳm tâm hồn; nó ước mong sâu đậm 
có được ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp và hòa bình. Chúa Giêsu 
ban cho chúng ta nước hằng sống này: đó là Chúa Thánh 
Thần, Đấng phát xuất từ Thiên Chúa Cha, và là Đấng mà 
Chúa Giêsu đỗ tràn đầy con tim chúng ta. Người nói: “Ta 
đến để ban cho chúng sự sống, và sồng dồi dào”. 

 
Lạy Chúa Thánh Thần: 
- Xin Ngài đến như dòng nước hằng sống chảy vào sa 

mạc tâm hồn khô khan, cằn cõi, tang tóc của chúng con. 
- Xin Ngài đến như dòng nước tinh tuyền cuốn đi 

những lá úa, rác rưởi trong đời sống chúng con. 
- Xin Ngài đến như dòng nước bình yên phủ lấp mọi 

lo âu, muộn phiền, bệnh tật thời dịch bệnh. 
- Xin Ngài đến như dòng nước trong lành làm bật dậy 

những mầm xanh sự sống nơi chúng con, và làm trổ sinh 
những hoa trái của bình an, niềm vui, hoan lạc, bác ái, từ tâm 
nơi chúng con. 

- Xin Ngài đến như dòng nước xót thương để tha thứ, 
xót thương và cứu vớt nhân loại khỏi dịch bệnh này.  

 
- Hát: Tạ ơn 
 
- Phép lành kết thúc 
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