
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
 Kính thưa Cộng đoàn ! Anh chị em thân mến! Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng 
lễ Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi chịu khổ nạn, chết trên Thập Giá và mai táng 
trong mồ. Đó là một biến cố vĩ đại, làm nền tảng cho đức tin của chúng ta. Nhưng 
thử hỏi biến cố đó có ảnh hưởng hay ích lợi gì cho cuộc đời của chúng ta không, 
hay chỉ là một kỷ niệm được lập lại hàng năm, chỉ để tưởng nhớ một biến cố đã 
hoàn toàn qua đi? Chúa Giêsu phục sinh là để đem lại cho chúng ta sự sống mới, 
và trở nên những con người mới, tại đây và lúc này. Như vậy, để được sự sống 
mới, chúng ta phải dứt khoát từ bỏ con người cũ, con người vị kỷ, phải lột xác 
toàn diện, từ quan niệm, cách suy nghĩ, cách ăn nói, hành động, để trở thành con 
người mới thực thụ. Có như thế, việc Chúa Giêsu phục sinh mới thực sự ích lợi cho 
đời sống Kitô hữu của chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng nhau xin 
Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành Thánh Lễ trọng đại này.  Kính mời 
cộng đoàn đứng…. 
 
CA NHẬP LỄ 
    Tôi đã sống lại và tôi vẫn còn ở bên Chúa, Chúa đã đặt tay trên mình tôi,  
                                     sự thông minh của Chúa quá ư huyền diệu – Alleluia.  
 
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I  (Cv 10, 34a. 37- 43)     
Trích sách Tông đồ Công vụ.  
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi 
Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị 
biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và 
quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc 
tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 
Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-
thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ 
ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 
không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa 
đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với 
Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao 
giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt 
làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng 
về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn 
tha tội."   Đó là lời Chúa 
 

ĐÁP CA   ( Tv 118, 1+2. 16+17. 22+23)  
Ðáp:   Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.  
Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.  
            Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.  
Xướng: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên.  
            Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.  
Xướng: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường.  
            Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. 
 
BÀI ĐỌC II   ( Cr 5, 6b-8 )  
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-to.  
 Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên 
sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không 
men. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì 
thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh 
không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ.      
                                                Đó là lời Chúa 
        * Ca Tiếp liên  “ Hoan Ca Phục Sinh “  
Alleluia: (1 Cr 5, 7b -8a) 
Alleluia, alleluia! – Lễ Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế, 
               vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. – Alleluia. 
 
PHÚC ÂM   (Ga 20･1-9 ) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 
   Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến 
mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và 
người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi 
mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 
 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn 
đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy 
những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng 
đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu 
Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra 
một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy 
và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-
su phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô Phục Sinh đã chiếu tỏa ánh sáng xóa tan 
bóng đêm tội lỗi, để dẫn chúng ta đến sự sống. Với tâm tình cảm tạ hồng ân phục 
sinh của Chúa, chúng ta hãy tán tụng Thiên Chúa và cùng dâng lời khẩn cầu:   
+ CĐ: Chúa Giêsu Kitô đã Phục Sinh và luôn ở cùng chúng ta.  
1. Lạy Chúa, qua Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, các Tông đồ đã được 
thắp sáng niềm tin và tình yêu sâu đậm với Chúa, xin cho chúng con cũng được thôi 
thúc bởi niềm vui Phục Sinh, để có thể loan truyền khắp nơi về công việc của Ngài.  
2. Lạy Chúa, để cứu chuộc nhân loại Đức Giêsu Kitô đã bước đi trên con đường 
thập giá, xin cho sự sống lại của Đức Giêsu Kitô trở thành ánh sáng hy vọng cho từng 
người chúng con, và trở thành sức mạnh để chúng con được mở rộng tâm hồn đến với 
Chúa.  
3. Lạy Chúa, xin ban các anh chị em Tân Tòng mới lãnh nhận Bí tích Rửa Tội qua 
các giao lưu trong cộng đoàn được cảm nhận niềm vui của Tin Mừng và được trưởng 
thành lên trong đòi sống đức tin của chính mình.  
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế: Lạy Chúa,  chúng con đang hân hoan mừng sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô 
Con Chúa. Xin đổ tràn đầy tâm hồn chúng con Tình yêu, niềm vui và bình an của 
Thánh Thần, để chúng con có thể vững vàng bước theo được con đường của Đức 
Giêsu Kitô và rao truyền Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH 
 

18/4 Tr THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
      Bđ1：Cv 2,14.22-33;   PÂ：Mt 28,8-15 
19/4 Tr  THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
      Bđ1： Cv 2,36-41;   PÂ：Ga 20,11-18   
20/4 Tr  THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
      Bđ1： Cv 3,1-10;    PÂ：Lc 24,13-35 
21/4Tr THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
      Bđ1:  Cv 3,11-26;       PÂ： Lc 24,35-48 
22/4 Tr THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
      Bđ1: Cv 4,1-12;    PÂ：Ga 21,1-14. 
23/4 Tr THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
      Bđ1: Cv 4,13-21;     PÂ：Mc 16,9-15. 
  ——————————————— 
24/4 Tr   CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

(Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa) 
    Bđ1: Cv 5, 12-16;  Bđ2:Kh 1, 9-11a,12-13. 17-19  
     PÂ：Ga 20,19-31.   

Lịch phụng vụ trong tuần 

Tranh: Đức Giê-su Phục Sinh 

   “Ông Phê-rô đã thấy và đã tin.  
Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng :  

theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20.9 )                  


