
RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

GIẢI PHÁP ĐỨC TIN TRONG MÙA ĐẠI DỊCH 

 

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi “Nếu một ngày đại dịch tràn lan, mọi người không 
dám ra đường, các nhà thờ đóng cửa, Thánh Lễ không còn được tổ chức. Vậy lúc 
đó, tôi và bạn liệu còn cách nào để hiệp thông với mầu nhiệm Thánh Thể?” 

Đừng lo lắng gì cả, vì cho dù tất cả các cánh cửa nhà thờ đóng lại, chỉ cần cánh 
cửa tâm hồn còn mở và còn khao khát được rước Chúa, Chúa vẫn sẽ ngự đến 
trong lòng bạn. Vì vậy, dù vì lý do gì mà bạn không thể rước Chúa cách thông 
thường, hãy thực hiện việc rước Chúa thiêng liêng. 

Hãy thể hiện lòng khát khao rước Chúa của mình bằng một lời cầu nguyện hay 
một đoạn kinh. Lúc đó, bạn vẫn sẽ được lãnh nhận mọi ơn ích và ân sủng từ bí 
tích Thánh Thể. 

Thánh Josemaría Escrivá đã từng nói: “Thật là một ân sủng được tìm thấy qua 
việc Rước lễ thiêng liêng! Thực hành điều đó thường xuyên bạn sẽ cảm nhận được 
sự hiện diện lớn lao của Thiên Chúa và kết hợp chặt chẽ với Ngài hơn trong mọi 
hành động của mình”. 

Mùa dịch này, xin đừng xem nó như thách thức của đức tin, mà hãy xem nó như 
một cơ hội để kiểm nghiệm lại đức tin của bạn. Vì khi mọi nghi thức được tháo 
bỏ là lúc sức mạnh của đức tin được hiển hiện chân thật nhất. 

ĐỪNG XÉ ÁO, NHƯNG HÃY XÉ LÒNG (Ga 2, 13a) 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG THÁNH ANPHONG TIẾN SỸ ĐÃ DỌN: 
« 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 con cho trọn, xin Chúa chớ để 
cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen » 


