TRAO MÌNH THÁNH
CHO BỆNH NHÂN

NGHI THỨC

(dành cho thừa tác viên là giáo dân bình thường)

• Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Đáp: Và ở cùng ông/bà/anh/chị.
• Thống hối: Anh chị em thân mến, để chuẩn bị
cử hành nghi thức này, chúng ta hãy thống hối
các tội lỗi mình đã phạm. (giữ thinh lặng đôi chút)
Lậy Chúa Giêsu, Chúa chữa lành người bệnh
tật. Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Lậy Chúa Giêsu, Chúa tha tội cho những kẻ tội
lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lậy Chúa Giêsu, Chúa ban Mình Máu Thánh
Chúa để chữa lành và thêm sức mạnh cho chúng
con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội,
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.

• Phúc Âm (có thể đọc đoạn sau đây, hoặc dùng bài
trong các Thánh Lễ ngày thường hoặc Chúa Nhật):
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (6:51)
Khi ấy Chúa Giêsu nói: “Ta là bánh từ trời
xuống; ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời;
và bánh Ta ban chính là thịt Ta
để cho thế gian được sống.”
Đó là lời Chúa.
Đáp: Lậy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
• Chia sẻ đôi chút về các ý chính trong đoạn
phúc âm hoặc đọc bài giảng, chia sẻ có sẵn.
• Kinh Lậy Cha
Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện như Chúa
Giêsu đã dậy chúng ta: Lậy Cha…
• Rước lễ (ttv mở hộp lấy Mình Thánh, cầm lấy và nâng
lên cao):
Đây Chiên Thiên Chúa,
Đấng gánh tội trần gian.
Phúc cho những ai đói khát,
vì họ sẽ được no thỏa.
Đáp: Lậy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào

nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh
hồn con sẽ lành mạnh.
(ttv cho bệnh nhân rước lễ)

Mình Thánh Chúa Kitô. Amen.
Lưu ý: Nếu bệnh nhân không thể ăn trọn vẹn
bánh thánh, ttv bẻ nhỏ ra, phần còn lại sẽ được
cho người nhà hay chính ttv rước lễ. Nếu bệnh
nhân khó nuốt, có thể cho uống nước kèm theo.
Giữ thinh lặng sau khi rước lễ.
• Lời Nguyện Kết:
Chúng ta hãy cầu nguyện. (thinh lặng đôi chút)
Lậy Thiên Chúa là Cha chúng con,
Chúa mời gọi chúng con đến chia sẻ một bánh
và một chén để trở nên một trong Chúa Kitô.
Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trong Người
để chúng con có thể sinh hoa trái,
và hân hoan vì Người đã cứu độ trần gian.
Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Giêsu Kitô,
Chúa chúng con.
Amen.

• Kết Thúc:
Chúa ở cùng anh chị em.
Đáp: Và ở cùng ông/bà/anh/chị.
(Trong khi tự làm dấu thánh giá trên mình, ttv nói)

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta,
gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.

LINH TINH
• Tùy theo sức khỏe của bệnh nhân, nghi thức này
có thể giản lược chỉ còn Kinh Lậy Cha và rước lễ.
• Nếu hộp đựng còn những vụn bánh, ttv phải thanh
tẩy bằng nước sạch và uống nước này hoặc thanh
tẩy hộp đựng ở bồn thánh trong giáo xứ. Sau đó,
lau khô và trả về ngay cho giáo xứ, hoặc cất giữ ở
nơi xứng hợp.
• Nếu bệnh nhân vì lý do nào đó nhả Mình Thánh ra
ngoài miệng, ttv lấy Mình Thánh cho vào nước để
hòa tan, sau đó đổ nước và bánh hòa tan vào bồn
thánh ở nhà thờ.
• Lời Nguyện Khi Thăm Viếng Mục Vụ
Lậy Chúa, xin giúp con đi thăm bệnh nhân với
niềm vui và lòng thương cảm.
Xin giúp con đem ánh sáng của Chúa cho những
ai đang cảm thấy tối tăm và tuyệt vọng. Xin cho
lời con nói sẽ đem lại sự ủi an và hành động của
con sẽ có ý nghĩa vì được thi hành với lòng yêu
mến Chúa và tha nhân. Amen.
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