
I Am
the

Bread of Life

 

2nd Reading: Heb 9:11-15

The Letter to the Hebrews reminds us that Jesus, who took on 
our flesh, poured out his whole life to God and to God’s people. 
With every drop of blood, Jesus ratified the covenant between 

God and humanity.  His blood was his 
own and he did not waste a single drop. 
No blood of bulls would satisfy this 
everlasting covenant.

Jesus blood sacrifice is a once for all and 
never to be repeated Sacrifice. Unlike the 
regular and repeated sacrifices of bulls in 
the days of Moses, the covenant sealed 
by the blood of Christ is everlasting.

In his Apostolic Letter on the Most 
Precious Blood of Jesus, Pope Saint John XXIII wrote, “You 
know well enough that your ransom was not paid in earthly 
currency, silver or gold; it was paid in the precious blood of 
Christ; no lamb was ever so pure, so spotless a victim.”

As sinners, blemished by our own faults, we are not capable of 
spilling our own blood. Therefore, the unblemished blood of 
Jesus Christ would satisfy and complete the new covenant. In 
this way, Jesus is and always will be the mediator between God 
and his people.

Jesus said, “There is no greater love than to lay down one’s life 
for another.” His blood is poured out for you! Every drop of 
His blood was for you!

How do you appreciate what he did for you by pouring out all 
that he had for you?

Lord of Heaven and Earth, you are the creator of all things 
living. Nothing compares to your greatness. Yet, you have 
made us to be one with you. Time and again, we have 
wandered from you. Yet, out of love, you call us back. We do 
not deserve your love. How can we 
make a return to you for all that you 
have done for us. We can only lift up 
the Cup of Salvation, your Son, and 
give you thanks. Amen.

1st Reading: Ex 24:3-8

Our Solemnity this weekend celebrates 
what is traditionally called, Corpus Christi (Body of Christ). 
However, this year (The B Cycle of the Lectionary) our Church 
focuses on the Blood of Christ.

The Church invites us to reflect on the value of the sprinkling 
of the blood of bulls upon the people and upon the altar. This 
strange custom was necessary in the days of Moses to bring 
about communion with God and His people.

The bulls represented the people of Israel. The complete 
spilling of the blood of the animals represented the total and 
complete commitment of the people to the covenant with 
God. Spilling all of the blood showed a finality to their 
dedication.  Sprinkling the blood upon the altar (representing 
God) and upon the people was a sealing of the covenant.

Sprinkling the blood on the people reminded the Israelites 
that it was not enough for God to forgive the sins of the 
people. They had to participate in the covenant and follow 
the Lord with everything they had; with their every drop of 
blood.

How do you make a return to the Lord with all that you 
have?
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The Body and Blood
of Christ



Pray the Litany of the Most Precious Blood of Christ:

Lord, have mercy on us.  Lord, have mercy on us. 
Christ, have mercy on us.  Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.  Lord, have mercy on us.
Christ, hear us.   Christ, graciously hear us.

God, the Father in Heaven, Have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us.
God the Holy Spirit, Have mercy on us.
Holy Trinity, One God, Have mercy on us.

Blood of Christ, only-begotten Son of the Eternal 
Father, save us.
Blood of Christ, Incarnate Word of God, save us.
Blood of Christ, of the New Testament, save us.
Blood of Christ, falling upon the earth in the 
Agony, save us.
Blood of Christ, shed profusely in the Scourging, 
save us.
Blood of Christ, flowing forth in the Crowning 
with Thorns, save us.
Blood of Christ, poured out on the Cross, save us.
Blood of Christ, price of our salvation, save us.
Blood of Christ, without which there is no 
forgiveness, save us.
Blood of Christ, Eucharistic refreshment of souls, 
save us.
Blood of Christ, river of mercy, save us.
Blood of Christ, victor over demons, save us.
Blood of Christ, courage of martyrs, save us.
Blood of Christ, strength of confessors, save us.
Blood of Christ, bringing forth virgins, save us.
Blood of Christ, help of those in peril, save us.
Blood of Christ, relief of the burdened, save us.
Blood of Christ, Solace in sorrow, save us.
Blood of Christ, hope of the penitent, save us.

Blood of Christ, consolation of the dying, save us.
Blood of Christ, peace and tenderness of hearts, save us.
Blood of Christ, pledge of Eternal Life, save us.
Blood of Christ, freeing souls from Purgatory, save us.
Blood of Christ, most worthy of all glory and honor, save us.

Lamb of God, Who takest away the sins of the world, 
Spare us, O Lord.

Lamb of God, Who takest away the sins of the world, 
Graciously hear us, O Lord.

Lamb of God, Who takest away the sins of the world, 
Have mercy on us.

Let Us Pray: Almighty and Eternal God, You have appointed Your 
only-begotten Son the Redeemer of the world, and willed to be 
appeased by His Blood, Grant, we ask You, that we may worthily 
adore this Price of our salvation, and through its power be safeguarded 
from the evils of this present life, so that we may rejoice in its fruits 
forever in Heaven. Through the same Christ Our Lord. Amen.

Gospel: Mark 14:12-16, 22-26

In Mark’s account of the Last Supper, we hear Jesus say, 
“This is my blood of the covenant, which will be shed for 
many.”

Again, from The Letter to the Hebrews, we understand that 
Jesus’ blood is the only blood acceptable for the salvation of 
humanity. The sharing of his blood, sprinkled on the lips of 
those who receive from His Cup and shed upon the altar of 
the Cross, ratifies the new covenant.

His Body, broken for us, and His 
Blood, poured out for us is the once for 
all, never to be repeated sacrifice. As 
Christians, we come to receive His 
Body and Blood in the celebration of 
the Eucharist.  As we receive Him, our 
Heavenly Father receives Him.

Note:  We do not “re-sacrifice” Christ 
when we come to Mass.  Rather, the 
Mass is a celebration of the everlasting 
covenant sealed for all time and all 
people. As we will always receive the 
one bread and the one cup, our 
heavenly father will always receive 
His Son and, through Him, Our Father 
will always receive us.

After reflecting on these readings, in what way does the Blood 
Sacrifice of Christ deepen your understanding or celebration 
of the Eucharist?

If you haven’t had the opportunity to make a donation of 
blood this year, consider visiting a Red Cross station near 
you. 

It’s something you can spare and you will be an anonymous 
hero – in fact, you could help save more than one life with just 
one donation.

You may not be able to make a blood donation, but you may 
help to get the message out by becoming a Red Cross 
Ambassador.

Commentary Ritual Prayer

“This is
my blood

of the
Covenant
which is

shed for many.”

For more information, visit Christ in Our Neighborhood at WWW.CHRIST-ION.COM
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This Week’s Task



Oración 

Señor del Cielo y de la Tierra, tú eres el creador de 

todas las cosas vivas.  Nada se compara con tu 

grandeza. Sin embargo, nos has hecho para estar 

contigo.  Una y otra vez, nos hemos alejado de ti.  Sin 

embargo, por amor, nos llamas para que regresemos.  

No merecemos tu amor.  ¿Que te podemos regresar 

por todo lo que has hecho por nosotros?  Solo 

podemos levantar la Copa de la Salvación, tu Hijo, y 

darte gracias.  Amén. 

    

   

Comentario 

1ra lectura: Éxodo 24: 3-8 

 

Nuestra solemnidad este fin de semana celebra lo que 

tradicionalmente se llama, Corpus Christi (Cuerpo de 

Cristo).  Sin embargo, este año (El Ciclo B del 

Leccionario) nuestra Iglesia se enfoca en la Sangre de 

Cristo.  

 

La Iglesia nos invita a reflexionar sobre el valor de la 

rociadura de la sangre de los toros sobre la gente y 

sobre el altar. Esta extraña costumbre era necesaria en 

los días de Moisés para traer acerca la comunión entre 

Dios y su pueblo.  

 

Los toros representaban al pueblo de Israel.  El 

completo derrame de la sangre de los animales 

representaba el total y completo compromiso de las 

personas al convenio con Dios.  Derramar toda la 

sangre mostraba una finalidad a su Dedicación. 

Rociando la sangre sobre el altar (que representaba a 

Dios) y sobre la gente fue un sellamiento del 

convenio.  

 

Rociar la sangre sobre la gente le recordó a los 

israelitas que no era suficiente para que Dios perdone 

los pecados de la gente.  Tuvieron que participar en el 

convenio y seguir al Señor con todo lo que tenían; 

con cada gota de sangre. 

 

 

    Preguntas 

 
¿Cómo haces un retorno al Señor con todo lo que tienes? 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: Hebreos 9: 11-15 

 

La Carta a los Hebreos nos recuerda que Jesús, quien 

asumió nuestra carne, derramó toda su vida para Dios 

y para el pueblo de Dios.  Con cada gota de sangre, 

Jesús ratificó el pacto entre Dios y la humanidad.  Su 

sangre era suya propia y él no desperdició ni una gota. 

Ninguna sangre de toros podría satisfacer este pacto 

eterno. 

 

El sacrificio de sangre de Jesús es un Sacrifico de una 

vez para siempre y para nunca ser repetido.  A 

diferencia de los frecuentes y repetidos sacrificios de 

toros en los días de Moisés, el convenio sellado por la 

sangre de Cristo es eterno.  

 

En su carta apostólica sobre La Preciosísima Sangre 

de Jesús, el Papa San Juan XXIII escribió: "Tú sabes 

bien que tu rescate no fue pagado en moneda terrenal, 

plata u oro; fue pagado en la preciosa sangre de 

Cristo; ningún cordero era tan puro, tan inmaculada 

una víctima."  

 

Como pecadores, manchados por nuestras propias 

fallas, no somos capaces de derramar nuestra propia 

sangre.  Por lo tanto, la sangre intachable de 

Jesucristo satisfaría y completaría el nuevo convenio. 

De esta manera, Jesús es y siempre será el mediador 

entre Dios y su gente.  

 

Jesús dijo: "No hay mayor amor que dar la vida por 

otro."  ¡Su sangre es derramada por ti!  ¡Cada gota de 

Su sangre era para ti! 

 

 

Preguntas 

¿Cómo aprecias lo que hizo por ti derramando todo 

que él tenía para ti? 
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Comentario  

 

Evangelio: Marcos 14: 12-16, 22-26 

 

En el relato de Marcos sobre la Última Cena, 

escuchamos a Jesús decir: "Ésta es mi sangre, sangre 

de la alianza, que se derrama por todos." 

 

Nuevamente, de la Carta a los Hebreos, entendemos que 

La sangre de Jesús es la única sangre aceptable para la 

salvación de le humanidad.  El compartir de su sangre, 

salpicado en los labios de aquellos que reciben de Su 

copa y derramada sobre el altar de la Cruz, ratifica el 

nuevo convenio.  

 

Su cuerpo, roto por nosotros, y su sangre, derramada por 

nosotros es el único para todos, nunca ser repetido 

sacrificio.  Como Cristianos, venimos a recibir Su 

Cuerpo y Sangre en la celebración de la Eucaristía. 

Como lo recibimos, nuestro Padre Celestial lo recibe.  

 

Nota: no "re-sacrificamos" a Cristo cuando venimos a 

Misa.  Más bien, La Misa es una celebración del 

convenio eterno sellado para todos los tiempos y toda la 

gente.  Como siempre recibiremos el único pan y la 

única taza, nuestro padre celestial siempre recibirá a Su 

Hijo y, a través de Él, Nuestro Padre siempre nos 

recibirá. 

    

Pregunta 

 
Después de reflexionar sobre estas lecturas, ¿de qué 

manera profundiza tu comprensión o celebración de la 

Eucaristía El sacrificio de Sangre de Cristo? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

Si no has tenido la oportunidad de hacer una donación 

de sangre este año, considere visitar una estación de 

la Cruz Roja cerca de ti.  

 

Es algo que puedes dedicar y serás un héroe anónimo 

- de hecho, podrías ayudar a salvar más de una vida 

con solo una donación.  

 

Es posible que no puedas hacer una donación de 

sangre, pero podrías ayudar a transmitir el mensaje al 

convertirse en un Embajador de La Cruz Roja. 

 

 

 

 

 

Oración 

 

Reza la Letanía de la Preciosísima Sangre de 

Cristo: 
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, escúchanos. Cristo, graciosamente 

escúchanos. 

Dios, el Padre en el Cielo, ten piedad de nosotros. Dios el Hijo, 

Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.  

Dios el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.  

Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. 

 

Sangre de Cristo, Hijo unigénito del Eterno Padre, sálvanos.  

Sangre de Cristo, Palabra de Dios encarnado, sálvanos.  

Sangre de Cristo, del Nuevo Testamento, sálvanos. Sangre de 

Cristo, cayendo sobre la tierra en La Agonía, sálvanos.  

Sangre de Cristo, derramada profusamente en la flagelación, 

sálvanos.  

Sangre de Cristo, fluyendo en la Coronación con espinas, 

sálvanos.  

Sangre de Cristo, derramada en la Cruz, sálvanos. Sangre de 

Cristo, precio de nuestra salvación, sálvanos.  

Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón, sálvanos. Sangre de 

Cristo, refresco eucarístico de almas, sálvanos.  

Sangre de Cristo, río de misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo, 

victoriosa sobre demonios, sálvanos.  

Sangre de Cristo, valor de los mártires, sálvanos. Sangre de 

Cristo, fortaleza de los confesores, sálvanos.  

Sangre de Cristo, que da a luz a vírgenes, sálvanos. Sangre de 

Cristo, ayuda de los que están en peligro, sálvanos.  

Sangre de Cristo, alivio de los cargados, sálvanos. Sangre de 

Cristo, consuelo en la tristeza, sálvanos. Sangre de Cristo, 

esperanza del penitente, sálvanos. Sangre de Cristo, consuelo de 

los moribundos, sálvanos.  

Sangre de Cristo, paz y ternura de corazones, sálvanos.  

Sangre de Cristo, prenda de la Vida Eterna, sálvanos. Sangre de 

Cristo, liberando almas del Purgatorio, sálvanos.  

Sangre de Cristo, muy digna de toda gloria y honor, sálvanos.  

 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, 

O Señor.  

 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

graciosamente, escúchanos, O Señor.  

 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Ten piedad 

de nosotros.  

 

Oremos: Dios omnipotente y eterno, Tú has nombrado a Tu Hijo 

unigénito El Redentor del mundo, y quisiste ser apaciguado por 

Su Sangre, concede, te pedimos que podamos dignamente adorar 

este precio de nuestra salvación, y a través de su poder 

salvaguardado de los males de esta vida presente, para que 

podamos regocijarnos en sus frutos para siempre en el cielo.  Por 

el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
Para obtener más información, visite Cristo en nuestro 

vecindario en WWW.CHRIST-ION.COM

 



 

Lễ Mình và Máu 
Thánh Chúa 

Christ in Our Neighborhood 
Dẫn Giải cho nhóm 

 
Lời Nguyện 
Lạy Thiên Chúa Trời Đất, Chúa đã tạo nên mọi tạo vật. 
Không ai sánh được sự cao cả của Chúa. Vậy mà Chúa 
đã làm cho chúng con nên một với Chúa. Đã bao lần 
chúng con đánh mất tình của Chúa. Vậy mà vì tình 
thương mà Chúa vẫn gọi chúng con về. Chúng con 
không xứng đáng lãnh nhận tình yêu thương của Chúa. 
Làm sao chúng con xứng đáng trở về với Chúa khi 
Chúa đã ban cho chúng con nhiều điều như vậy. Chúng 
con chỉ có thể nâng Chén Cứu Độ, Con Cha, và dâng 
lời tạ ơn. Amen. 
 
Dẫn Giải 
Bài đọc I: Sách Xuất Hành (24:3-8) 
 
Tuần này chúng ta cử hành Thánh lễ trọng thề mà xưa 
nay gọi là “Corpus Christi” (nghĩa là Mính Thánh Chúa 
Kitô). Tuy nhiên, năm phụng vụ này (Năm B theo chu 
kỳ Phụng Vụ), Giáo Hội chú tâm vào Máu Thánh Chúa 
Kitô. 
Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm đến 
ý nghĩa việc rảy máu chiên bò trên dân 
và bàn thờ. Một tục lệ kỳ quặt này đã là 
rất cần thiết vào thời Ông Môi-sen để 
quy tụ lại với Thiên Chúa và Dân Người. 
Những con bò đó là đại diện cho dân của Ít-ra-en. Việc 
đổ hết máu của con vật thay cho sự cam kết toàn vẹn 
của toàn dân đến với giao ước với Thiên Chúa. Việc 
rảy hết máu nói lên sự tận hiến hết mình của họ.  Việc 
rảy máu trên bàn thờ (bàn thờ thay cho Thiên Chúa) và 
trên dân đã đánh dấu ấn của giao ước. 
Việc rảy máu trên dân nhắc lại là dân Ít-ra-en là vẫn 
không đủ cho Thiên Chúa tha tội cho muôn dân. Họ 
phải tuân giữ các lề luật trong giao ước và di theo Thiên 
Chúa với những gì họ lãnh nhận, với từng giọt máu của 
họ.. 

Câu Hỏi 
Làm thế nào bạn trở về với Thiên Chúa vì những gì 
bạn đã lãnh nhận? 
 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: Do Thái 9:11-15 
 
 

 
Thư gửi Tín Hữu Do Thái nhắc nhở chúng ta rằng Đức 
Kitô, Người đã mặc lấy con người chúng ta, đã đổ ra 
hết mạng sống của Người cho Thiên Chúa và Dân 
Thiên Chúa. Với từng giọt máu, Đức Giêsu đã thừa 
nhận giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Máu đó 
là máu của Người và Người đã không phí một giọt nào. 
Không có máu của con bò đã chuộc được giao ước suốt 
đời này. 
Máu hiến tế của Chúa Giêsu là một lần cho tất cả và 
không bao giờ phải làm hiến tế lại một lần nữa. Không 
giống như mọi khi và việc hiến tế lặp đi lặp lại dùng 
các con bò trong thời của Ông Môi-sen, giao ước được 
đóng lại bởi chính máu của Đức Kitô là vô cùng vô tận.  
Trong Thư Các Tông Đồ về việc Máu Châu Báu của 
Chúa Giêsu, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã viết, 
“Các bạn đã biết rõ là việc chuộc tội của các bạn đã 
không trả bằng tiền của thế gian, vàng bạc, mà nó đã 
được trả bằng máu châu báu của Đức Kitô, không con 

chiên nào quá tinh tuyền, mà không có 
vết nhơ của tội nhân.” 
Là những người tội lỗi, hư hỏng do tội 
lỗi của mình, chúng ta không thể tự 
mình làm đổ máu ra được. Do đó, máu 

vô tội của Đức Giêsu Kitô đã minh chứng và hoàn tất 
một giao ước mới. Bằng cách này, Đức Giêsu là và 
luôn là người hòa giải giữa Thiên Chúa và dân của 
Người. 
Chúa Giêsu đã nói, “Không có tình yêu nào lớn hơn 
người đã hiến mạng sống cho người khác.” Máu của 
Người đã đổ ra cho bạn! Từng giọt máu của Người là 
cho bạn! 

Câu Hỏi 
Bạn nhận thức thế nào vì những gì Người đã làm cho 
bạn bởi đã đổ máu của Người ra hết cho bạn? 
 
Dẫn Giải 
Phúc Âm: Thánh Mác-cô 14:12-16, 22-26 
 
Trong bài Tin Mừng Tiệc Ly, chúng ta nghe Chúa 
Giêsu nói, “Đây là máu giao ước sẽ đổ ra cho nhiều 
người.” 

Cũng vậy, trong Thư gửi Tín Hữu Do Thái, chúng ta 
hiểu rằng máu Đức Giêsu là máu duy nhất được thừa 
nhận việc cứu rỗi nhân loại. Việc chia sẻ máu của 

Ta là Bánh 
Hằng Sống 
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Lễ Mình và Máu 
Thánh Chúa 

Christ in Our Neighborhood 
Dẫn Giải cho nhóm 

Người, đã tưới gội lên môi miệng cho những ai đón 
nhận Chén Cứu Độ của Người và phủ lên bệ thờ của 
Thánh Giá, thừa nhận một giao ước mới. 

Thân xác của Người, đã bẻ ra cho chúng ta, Máu của 
Người, đã đổ ra cho chúng ta một lần là đủ, không còn 
hiến tế thêm lần nữa. Là những Kitô Hữu, chúng ta đến 
lãnh nhận Mình và Máu Thánh Người trong việc cử 
hành Bí Tích Thánh Thể. Mỗi lần rước Người, Cha 
Trên Trời cũng đón nhận Người. 

Chú thích: Chúng ta không phải bắt Đức Kitô “chịu hy 
sinh hiến mạng lần nữa” khi đến tham dự Thánh lễ. Mà 
chính Thánh lễ là để cử hành việc đã đóng ấn giao ước 
vĩnh cửu đến muôn đời và mọi thời đại. Như chúng ta 
luôn nhận một bánh và một chén cứu độ, Cha trên tời 
cũng luôn đón nhận Người Con của Người, để nhờ 
Người, Cha chúng ta luôn đón nhận chúng ta. 

Câu Hỏi 
Sau những suy niệm của các bài đọc này, 
Máu Hiến Tế của Đức Kitô đã in sâu vào 
tâm khảm của bạn hoặc khi cử hành Bí Tích 
Thánh Thể như thế nào? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Nếu bạn chưa thực hiện cơ hội hiến máu 
trong năm nay, hãy nghĩ đến Hội Hồng 
Thập Tự gần bạn. 

Là một điều gì đó mà bạn có thể làm được và 
bạn sẽ là người anh hùng vô danh - sự thật là bạn có 
thể cứu được nhiều mạng sống với chỉ một lần cho đi. 

Bạn cũng có thể không hiến máu được, nhưng bạn cung 
có thể giúp chuyển tải thông điệp đến người khác bằng 
cách trở nên người Đại diện cho Hội Hồng Thập Tự. 

 
Lời Nguyện Chung 
Hãy đọc Kinh Cầu Máu Thánh Châu Báu của Chúa 
Kitô: 
Xin Chúa thương xót chúng con - Xin Chúa thương 
xót chúng con 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con - Xin Chúa Kitô 
thương xót chúng con 
Xin Chúa thương xót chúng con - Xin Chúa thương 
xót chúng con 

Chúa Kitô nghe cho chúng con - Chúa Kitô nhậm lời 
chúng con 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật - 
Thương xót chúng con 
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời 
thật. - Thương xót chúng con 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật - 
Thương xót chúng con 
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.  - Thương xót 
chúng con 
Máu Chúa Kitô, là Con Một của Thiên Chúa Cha 
Hằng Hữu, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là Ngôi Lời Nhập Thể, xin cứu 
chúng con 
Máu Chúa Kitô, là Đấng làm nên Giao Ước Mới, xin 
cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, đã đổ ra cho nhân loại trong cơn hấp 

hối, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, đã đổ ra hoang phí khi bị 
đánh đòn, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, đã đổ ra khi bị mang mão 
gai, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, đã đổ ra trên Thánh Giá, 
xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là giá của việc cứu độ 
chúng ta, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, không thể thiếu khi tha 
tội, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là Thánh Thể làm tươi 

mát linh hồn, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là dòng suối thương xót, xin cứu 
chúng con 
Máu Chúa Kitô, chiến thắng ma quỷ, xin cứu chúng 
con 
Máu Chúa Kitô, là dũng khí của các những kẻ bị đọa 
đày, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là sức mạnh của những ai tuyên xưng 
đức tin, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, cho những ai có lòng trong sạch, xin 
cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là sự phù giúp cho những ai trong 
con nguy khốn, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, làm giảm nhẹ cho ai đang gánh nặng, 
xin cứu chúng con

“Đây là 
máu Thầy, 
máu Giao 
Ước, đổ ra 
vì muôn 
người.” 

For more information, visit Christ in Our Neighborhood at WWW.CHRIST-ION.COM 
 



 

Lễ Mình và Máu 
Thánh Chúa 

Christ in Our Neighborhood 
Dẫn Giải cho nhóm 

 
Máu Chúa Kitô, là niềm an ủi cho những ai đang buồn rầu, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là niềm hi vọng cho những ai có lòng sám hối, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, an ủi cho những ai đang hấp hối, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, cho những ai có lòng bình an và dung thứ, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, cho những ai tin tưởng vào Sự Sống Đời Đời, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, giải thoát các Linh Hồn trong Luyện Tội, xin cứu chúng con 
Máu Chúa Kitô, là châu báu của vinh quang và kính trọng, xin cứu chúng con 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin tha thứ chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. 
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu, Chúa đã ban Con Một của Cha đến để 
Cứu chuộc thế gian, và đã để lại sự an ủi cho chúng con Máu Thánh của Người, xin Cha hãy ban cho chúng con 
sùng kính Giá Cứu Chuộc này một cách xứng đáng để có sức mạnh bảo toàn chống lại mưu chước ma quỷ trong 
đời sống chúng con, để chúng con vui hưởng những hoa quả trên Thiên Quốc đến muôn dời. Chúng con cầu xin 
nhờ Danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
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