
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Kính thưa Cộng đoàn! Chúa Giêsu phục sinh đến, chúc bình an và tỏ các vết  thương cho 
các tông đồ, chứng tỏ Người yêu thương và hằng lưu tâm tới các ông đang phải u buồn, 
lo sợ trước cái chết đau thương của Người. Người tỏ lòng thương xót nhân loại, bởi vì 
Người đã chấp nhận gánh lấy tội của con người, đến chết nhục nhã trên Thập Giá, nhưng 
đã sống lại hiển thắng vinh quang. Người mời gọi các ông hãy tin vào Người, tin vào Lời 
Chúa, chứ đừng muốn thực nghiệm theo kiểu Tôma, để đức tin được trọn vẹn và quang 
sáng. Chúng ta là những người hậu sinh sau 20 thế kỷ đối với những sự kiện xem ra vẫn 
còn nóng hổi của ngày phục sinh ấy, chúng ta hãy hân hoan tham dự vào buổi họp mặt 
này, cũng có Chúa và anh chị em cùng hiện diện. Xin cho niềm vui được đầy tràn vì chúng 
ta đang sống trong tình trạng ân sủng, và cương quyết sống xa con đường bất chính. 
Như thế bình an Chúa trao ban sẽ trọn vẹn, lòng thương xót Chúa đổ xuống sẽ tràn lan 
trong tâm hồn mỗi người chúng ta.   Kính mời cộng đoàn đứng.  
CA NHẬP LỄ 
Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sự thiêng liêng không phôi pha, để nhờ đó anh em 
lớn lên trong ơn cứu độ – Allêluia.   
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I   ( Cv 5, 12 - 16)   
Bài trích sách Công vụ Tông đồ. 
Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. Mọi tín 
hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. 
Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng 
có thêm nhiều người tin theo Chúa: cả đàn ông đàn bà rất đông. 
Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, 
để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào 
đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo 
những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. 
                                                       Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   ( Tv 118, 1+2. 16+17. 22+23) 

Ðáp:   Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
 
X:  Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
 Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.  
X:  “Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao, 
 tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực.” 
 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc CHÚA làm.  
X: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 
      Đó chính là công trình của CHÚA, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.  

BÀI ĐỌC II   (Kh1, 9-11a, 12-13, 17-19)   
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gio-an. 
Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng 
vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở 
đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su. Tôi đã 
xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn11 
nói rằng: "Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh.” 
 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa 
các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai 
bằng vàng Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt 
tay hữu lên tôi và nói: "Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, 
và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ. Vậy 
ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. 
                                                                                         Đó là lời Chúa 
Alleluia: (Ga 20, 29)   
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin.  
                                             Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.  
PHÚC ÂM   (Ga 20: 19 –31) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 
  Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, 
vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho 
anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 
được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai 
Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh 
em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm 
giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 
  Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các 
ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy 
Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ 
ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” Tám 
ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các 
ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho 
anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. 
Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-
ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo : “Vì đã 
thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”  Đức Giê-su đã làm 
nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi 
chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê
-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.    
              Đó là lời Chúa. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, giữa một thế giới tràn lan sự dữ, nhiều đổi thay và 
chóng qua này, chúng ta không thể tìm được bình an và niềm vui đích thực nếu không 
tin tưởng vào lòng Chúa Thương Xót. Với tâm tình yêu mến, chúng ta nhìn lên Trái 
Tim bị đâm thâu của Chúa và dâng lời nguyện xin:   
+ CĐ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con con tâm hồn trông cậy.  
1. Lạy Chúa, xin mở rộng con mắt tâm hồn của chúng con qua Mầu nhiệm Phục 
Sinh của Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con có thể loan truyền rộng rãi đến mọi người 
niềm vui biểu hiện lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa.  
2. Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến những người đang đau khổ vì bị tổn thương, xin 
nâng đỡ họ. Xin cho Tin Mừng Tử nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô trở thành 
niềm an ủi và là nguồn hy vọng của cuộc sống cho mọi người.  
3. Cùng với anh chị em Tân Tòng mới lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và bắt đầu bước đi 
trên con đường vâng theo Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa thánh hoá, ban ân sủng và tình 
yêu để chúng con biết sống và luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.  
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban tràn đầy ơn Thánh Linh soi dẫn đổi 
mới tâm hồn chúng con để chúng con được bước đi trên con đường tín thác trong  
bình an của  Chúa, nhờ đó chúng con có thể can đảm làm chứng cho Lòng thương xót 
của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM C 
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CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH 
 

Tranh sơn dầu : Doubting Thomas - Toma nghi ngờ  ( khoảng năm 1600 ) 
Tác giả: Caravaggio (1571-16100) 

   “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy.  
Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin..” (Ga 20.27 )                  

25/4 Tr  Thứ Hai Tuần II Phục Sinh.   
T.MÁC-CÔ, T.G TIN MỪNG (Lễ kính) 
  Bđ 1:  1Pr. 5, 5b-14 
  PÂ: Mc 16, 15-20 
26/4 Tr  Thứ Ba Tuần II Phục Sinh. 
  Bđ 1:  Cv 4,32-37;  
  PÂ :  Ga 3,7b-15. 
27/4 Tr  Thứ Tư Tuần II Phục Sinh. 
   Bđ 1:  Cv 5,17-26;  
   PÂ :   Ga 3,16-21. 
28/4 Tr  Thứ Năm Tuần II Phục Sinh.         
   Bđ 1:  Cv 5,27-33;  
   PÂ :   Ga 3,31-36. 

Lịch phụng vụ trong tuần 

29/4 Tr   Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh.    
Thánh Ca-ta-ri-na (Si-ê-na) Trinh nữ, TSHT 
   Bđ 1:  Cv 5,34-42;  
   PÂ :  Ga 6,1-15. 
30/4 Tr   Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh.             
   Bđ 1:  Cv 6,1-7;  
   PÂ :   Ga 6,16-21. 
————————————— 
1/5 Tr   CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 
    Bđ 1:   Cv 3,13-15.17-19;  

    Bđ 2:   1Ga 2,1-5a;  
    PÂ :    Lc 24,35-48. 

Chúa Nhật lòng Chúa thương xót 


