
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
1. Thánh Lễ là biến cố Canvê nối dài. 

2. Mỗi Thánh lễ đáng giá như cuộc hiến tế sự sống, sự đau  

   khổ và sự chết của Chúa chúng ta. 

3. Thánh lễ là sự đền tội của chúng ta mạnh mẽ nhất. 

4. Trong giờ chết, những Thánh Lễ mà chúng ta đã dự sẽ là  

   sự an ủi lớn nhất của chúng ta. 

5. Mỗi Thánh Lễ sẽ theo chúng ta tới tòa phán xét và xin xá  

   tội cho chúng ta. 

6. Tuỳ theo lòng sốt mến, Thánh lễ có thể làm giảm nhiều  

   hay ít hình phạt tạm do những tội lỗi của chúng ta. 

7. Khi tham dự Thánh lễ với hết tâm tình, chúng ta mang lại  

  cho nhân loại của Chúa một của DÂNG cao nhất. 

8. Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta những gì chúng ta sơ xuất  

  và thiếu xót. 

9. Ngài sẽ tha thứ những tội nhẹ mà chúng ta chưa xưng.  

   Quyền lực của Satan trên chúng ta sẽ được giảm thiểu. 

10. Chúng ta có thể giúp giải thoát cho các linh hồn nơi luyện  

   ngục một cách hữu hiệu nhất. 

11. Một Thánh Lễ chúng ta tham dự khi còn sống mang lại ơn  

   ích nhiều lần hơn nhiều Thánh lễ dâng cho chúng ta sau  

   khi chết. 

12. Chúng ta được bảo vệ khỏi những nguy hiểm và bất hạnh  

  có thể xảy đến cho chúng ta. Chúng ta sẽ được giảm bớt  

  thời gian nơi lửa luyện tội. 

13. Mỗi Thánh Lễ nâng vị trí chúng ta lên cao hơn trên Thiên  

   Đàng. 

14. Chúng ta nhận lãnh phúc lành của Chúa từ Thiên Đàng  

   thông ban qua vị Linh Mục. 

15. Chúng ta quỳ giữa vô số Thiên thần tôn kính thờ lạy Hy Lễ. 

16. Chúng ta được chúc lành về vật chất và công việc làm  

   trong đời sống tại thế. 

 

(Vì lợi ích cho đời sống vĩnh cửu, chúng ta nên nhận thức  

tuyệt đối rằng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày là việc rất nên  

đáng làm.)  

 
 

 Ôn Suûng Khi Tham Döï Thaùnh  Leã  
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 Mỗi Thánh Lễ mà chúng ta tham dự với long sùng kính, 

Chúa sẽ ban cho chúng ta một vị Thánh để an   ủi chúng ta 

trong giờ lâm tử. (Chúa Giêsu mặc khải với Thánh Gertrude 

Cả). 

 

 Thánh Padre Pio, một linh mục được mang dấu Thánh 

Chúa, nói rằng: “Mỗi Thánh lễ chúng ta tham dự với lòng 

sốt mến sẽ tạo trong linh hồn chúng ta những hiệu quả kỳ 

diệu, những ân sủng tâm linh và vật chất dư đầy mà chúng ta 

không biết. Trái đất này có thể tồn tại dễ dàng nếu không có 

mặt trời hơn là không có Thánh Lễ”. 

 

 Thánh Gioan Vianney nói: “Nếu chúng ta biết được giá trị 

của Thánh Lễ dâng cho một người khi họ còn sống thì đáng 

giá hơn gấp ngàn lần Thánh lễ cùng ý chỉ đó dâng cho họ 

sau khi họ qua đời.” Thánh Leonard của Port Maurice cũng 

đồng ý với câu đó đã nói rằng: “Một Thánh Lễ trước khi 

chết thì sinh nhiều ơn ích hơn là nhiều Thánh Lễ dâng sau 

khi chết.” 

 

 Thánh Lễ sẽ mang lại nhiều ơn ích nếu người ta dâng lên 

khi họ còn sống hơn là Thánh Lễ dâng lên để cầu cho linh 

hồn họ khi họ đã qua đời.” (Đức Giáo Hoàng Benedict XV). 

 

 Một lần nọ, Thánh Theresa được tràn đầy ơn Chúa, đã hỏi 

Chúa: “Con phải làm gì để cảm tạ Ngài?” Chúa đáp: “Hãy 

tham dự Thánh Lễ.” 

 

 Có một lần Đức Mẹ nói với Alain một tôi tớ đầy trung 

thành: “Đấng Con của Mẹ rất yêu mến những ai tham dự Hy 

Tế trong Thánh Lễ, nếu cần ngài sẽ chết cho họ thêm bấy 

nhiêu lần mà họ đi tham dự Thánh Lễ.” (trang 107, đoạn 

cuối của ‘explication Du Saint Sacrifice De La Messe’ parle 

R.P. Martin de Cochem Friere – Mineur Capuchin).  

 

Lời Khuyên Về Cách Cầu Nguyện trong Thánh Lễ: 

 

Lời cầu nguyện của bạn mạnh mẽ nhất là lúc truyền phép 

Thánh hoá bánh và rượu trong Thánh Lễ. (Nâng Bánh và 

Chén Thánh). 

 

Mỗi lần chúng ta nhìn ngắm Bí Tích Thánh Thể, thì địa vị 

của chúng ta trên Thiên Đàng cũng được nâng lên mãi. 

(Chúa mặc khải cho Thánh Nữ Gertrude Cả). 
thanhlinh.net 

 

 

 

 

KÍNH CHÀO MẸ 
 

"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, 

Đức Chúa ở cùng Bà." (Lc 1:28) 

Ave! Thiên sứ kính chào 

Vừa nghe lòng Mẹ không nào hiểu ra 

E dè Mẹ đáp thiết tha 

Mẹ xin vâng phục ý Cha trên trời 

An bình Mẹ sống cuộc đời 

Rồi đây Mẹ sẽ Ngôi Lời cưu mang 

Im nghe thổn thức chứa chan 

Ai vui hơn Mẹ ca vang ân tình! 

 

Nguyễn Sông Núi 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, 

Mừng Lễ Truyền Tin, Mar. 26, 2012)

 
 
 
 
 
 
 
 

“Thánh Lễ là một thể thức  
cầu nguyện  

tuyệt hảo nhất!” 
(Đức Giáo Hoàng VI)
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