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HÃY LÀ (Hãy là Thánh Thể)HÃY LÀ (Hãy là Thánh Thể)

Lạy Cha trên trời, Lạy Cha trên trời, 
với sự giáng sinh huyền diệu, với sự giáng sinh huyền diệu, 
Chúa đã mời gọi chúng con Chúa đã mời gọi chúng con 

trở thành một phần Thân Thể Chúa.trở thành một phần Thân Thể Chúa.

Chúng con chúc tụng Chúa Chúng con chúc tụng Chúa 
vì Bánh Bởi Trời, vì Bánh Bởi Trời, 

món quà cao vời Chúa ban món quà cao vời Chúa ban 
trong Con Một Chúa, là Đức Giêsu.trong Con Một Chúa, là Đức Giêsu.

Nơi bàn tiệc, Nơi bàn tiệc, 
Chúa mời chúng con Chúa mời chúng con 

cầm lấy và ăn Thánh Thể, cầm lấy và ăn Thánh Thể, 
để đón nhận Chúa Giêsu để đón nhận Chúa Giêsu 

vào tâm hồn thẳm sâu của chúng con.vào tâm hồn thẳm sâu của chúng con.

Trái tim khao khát của chúng con Trái tim khao khát của chúng con 
được lấp đầy được lấp đầy 

với tình yêu muôn thuở Chúa, với tình yêu muôn thuở Chúa, 
và chúng con tiến bước trong hy vọng - và chúng con tiến bước trong hy vọng - 

không còn là người xa lạ.không còn là người xa lạ.

Chúa gọi chúng con Chúa gọi chúng con 
hãy làm cho mọi người hãy làm cho mọi người 

như Chúa đã làm cho chúng con.như Chúa đã làm cho chúng con.

Chúng con hứa Chúng con hứa 
trở nên Thánh Thể Chúa cho nhau trở nên Thánh Thể Chúa cho nhau 

để mọi người nhận biết Chúa để mọi người nhận biết Chúa 
từ nay cho đến ngàn sau.từ nay cho đến ngàn sau.

Amen.Amen.


