
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 

 Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Mễn sưu tầm 

1. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh 

Thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con luôn khát khao 

được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ con chẳng thể 

rước Mình Thánh Chúa, thì ít nữa xin Chúa hãy ngự vào lòng 

con cách thiêng liêng. 

Ngay khi Chúa đến, Con giữ chặt Chúa và toàn thể con người con kết 

hiệp với Chúa, xin đừng bao giờ để con phải xa lìa Chúa. Amen 

  

2. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 2 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh 

Thể như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng 

với Mẹ Maria con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khát 

khao được yêu mến Chúa mỗi ngày một thiết tha và trọn hảo hơn. 

Giờ đây, xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin 

hãy đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, hãy sưởi ấm lòng 

con, hãy soi sáng trí con. Hãy làm cho con say mê yêu mến Chúa, 

khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc và đừng bao 

giờ để con phải lìa xa Chúa. Xin Chúa hãy nên tất cả cho con và 

hãy làm cho con được thuộc trọn về Chúa. - Xin Chúa cho con 

mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa, yêu người, biệt kính Mẹ 

Maria, vâng phục Hội Thánh, thảo mến Đức Thánh Cha và bền 

đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình. Xin Chúa cho các linh hồn 

nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa và cho mọi người đang 

sống trên trần gian nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa để tìm 

được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô 

cùng đời sau. Amen 

  



3. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 3 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh 

Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên 

trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, 

con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát 

khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin 

Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con 

ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nên tất 

cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa. - Xin cho con 

được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến 

Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen. 
  

4. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 4: 

Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự 

vì yêu thương con. Con yêu Chúa, ôi Chúa của con. Con không 

thể nhận Chúa bằng Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, xin Chúa hãy 

đến thăm con với ơn sủng của Ngài. Xin Chúa đến trong trái tim 

con cách thiêng liêng. Xin thanh tẩy và thánh hóa nó. Xin làm cho 

nó giống như Trái Tim của Ngài. Amen. 

Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa 

phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen. 
 
  

5. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 5 

Lạy Chúa Giêsu, Con tin có Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh 

Thể cực thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và con mong 

muốn được rước Chúa vào tâm hồn con. Giờ đây, vì con không 

thể rước Chúa cách trực tiếp, xin đến với trái tim con cách thiêng 

liêng. Con xin tha thiết hiệp thông với Chúa như Ngài đã ngự thật 

trong lòng con. Xin đừng để con rời xa Chúa. Amen. 
  



6. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 6a 

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình 

Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước 

Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước 

Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, 

chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước 

Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng 

để con lìa bỏ Chúa bao giờ. (Thánh Alphongsô) 

  

7. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 7 (=6b) 

(Bản gốc sách kinh cũ) 

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình 

Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy 

Chúa trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể 

mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn 

con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào 

thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa co cho trọn, 

xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. (Thánh 

Alphongsô) 
  

8. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 8 

Lạy Thánh Tâm Chúa giàu Lòng Thương Xót, chúng con tin thật, 

thờ lạy, càm tạ Chúa ngự trong bi tích Thánh Thể. Chúng con 

khát khao yêu mến, kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin 

Chúa ngự vào lòng chúng con cách thiêng liêng, và đốt lên trong 

chúng con ngọn lửa tin yêu nồng cháy. Xin Chúa nên tất cả cho 

chúng con, để chúng con thuộc trọn về Chúa, trong sự hiệp thông 

với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen. 


