
CA TIẾP LIÊN 

"Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen" 

Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất cả hoặc  từ câu 21 ("Này 
đây bánh") cho đến hết. 

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Đấng cứu độ ngươi, Đấng lãnh đạo và mục tử của 
ngươi / với những bài văn và những khúc ca! 

2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi 
lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người. 

3.  Đề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày 
hôm nay đã đặt ra cho ngươi. 

4.  Đó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho toàn thể mười hai người anh em, Chúa 
đã ban tặng  chẳng khá nghi ngờ. 

5.  Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy 
vui mừng rạng rỡ! 

6.  Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết 
lập ra. 

7.  Tại bàn tiệc này của Đấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / 
chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ. 

8.  Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa. 

9.  Điều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly,/ thì Người đã ra lệnh cho thực 
thi điều đó để nhớ lại Người. 

10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo,/ chúng ta làm phép cho bánh và 
rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ. 

11. Đây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng: / bánh trở nên thịt Chúa,/ và 
rượu trở nên máu Người. 

12. Điều bạn không hiểu,/ không xem thấy,/ thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy 
ra,/ ngoài luật lệ thiên nhiên. 



13. Dưới những hình sắc khác nhau,/ chúng chỉ là biểu hiệu,/ không còn thực 
chất,/ có ẩn nấp những thực tại cao siêu. 

14. Thịt Chúa là của ăn,/ máu Người là thức uống,/ nhưng Chúa Kitô vẫn còn 
đầy đủ dưới mỗi sắc hình. 

15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát,/ không bị bẻ gẫy,/ không bị phân 
chia,/ nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân. 

16. Một người lãnh nhận,/ ngàn người lãnh nhận,/ những người này cũng lãnh 
bằng những người kia,/ thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao. 

17. Người lương thiện lãnh,/ kẻ ác nhân cũng lãnh,/ nhưng số phận họ không 
đồng đều:/ hoặc được sống hay là phải chết. 

18. Kẻ ác nhân phải chết,/ người lương thiện được sống;/ hãy coi,/ cùng một 
của ăn như nhau,/ mà kết quả khác xa biết mấy. 

*19. Hình bánh bị vỡ,/ chớ khá lo âu,/ nhưng hãy nhớ rằng: / trong miếng vỡ 
cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như nhau. 

20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ,/ duy có biểu hiệu bị phân chia,/ nhưng không 
giảm thiểu tình trạng/ và dáng vóc của Đấng ẩn dật bên trong. 

*21. Này đây bánh của các thiên thần,/ biến thành lương thực của khách hành 
hương;/ thực là bánh của những người con cái,/ không nên ném cho loài 
khuyển. 

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh,/ khi người ta sát tế Isaac,/ 
chiên của lễ vượt qua đã được kể ra,/ khi cha ông chúng ta được tặng manna. 

23. Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành,/ là bánh thực,/ xin Người thương xót,/ 
chăn nuôi và bảo vệ chúng con;/ xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / 
những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. 

24. Chúa là Đấng thông biết và có thể làm nên mọi sự,/ Chúa nuôi dưỡng 
chúng con trong đời sống tạm gửi này,/ trên cõi cao xanh,/ xin cho chúng con 
được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa,/ đồng thừa kế và đồng danh 
phận / với những công dân thánh của nước trời. Amen. Alleluia. 

 


