
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để 
khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh, cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng 
con hiểu rằng: chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái 
sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 
 
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con (và đặc biệt là của 
những anh chị em tân tòng) Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới 
nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy, xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc 
muôn đời. Chúng con cầu xin… 
 
LỜI TIỀN TỤNG PHỤC SINH I 
X: Chúa ở cùng anh chị em. 
Ð: Và ở cùng Cha. 
X: Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 
X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð: Thật là chính đáng.  
Lạy Chúa chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh 
này chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm 
Chiên Vượt Qua của chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu 
độ cho chúng con. 
Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt 
sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. 
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại trên 
khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức 
Kitô là Ðấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin 
Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. 
Chúng con cầu xin… 

BÀI ĐỌC I   ( Cv 4, 32-35)  
Bài trích sách Công vụ Tông đồ. 
Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất 
cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. 
Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã 
sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. 
Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà 
cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát 
cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.  Đó là lời Chúa 
 
ĐÁP CA   ( Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24) 
Ðáp:   Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.  
X:  Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.  
     Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.  
     Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.  
X:  Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.  
     Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.  
      Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần.  
X: 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.  
      Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. 
 
BÀI ĐỌC II   (1Ga 5,1-6)   
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an tông đồ 
Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai 
yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào 
điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là chúng ta yêu 
mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. 
Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn 
của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được 
thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. 
Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con 
Thiên Chúa? Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải 
chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng 
nhân, và Thần Khí là sự thật. 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. 
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. 
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CHÚA NHẬT TUẦN II 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 )                  

CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 


