
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Kính thưa Cộng đoàn! Con Thiên Chúa làm người, long đong với phận người. Cuộc đời 
Ngài tưởng như là một thất bại ê chề, nhưng Ngài đã được phục sinh và được khải hoàn 
tiến vào Vương quốc của Thiên Chúa. 
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc ta cần phải chiêm ngắm giây phút Đức Kitô được siêu 
thăng. Ngài giơ tay chúc lành cho các môn đệ như vị thượng tế. Ngài về trời trong tư thế 
đang chúc lành.Hôm nay chúng ta vui vì biết mình có người Anh trưởng đã được nâng lên 
đến tột đỉnh vinh quang nước trời. Chúng ta được mời gọi "Hãy tìm kiếm những điều trên 
cao", đừng dập tắt nỗi khát khao những điều cao cả. Ước gì Chúa Giêsu, Đấng được đưa 
lên cao, kéo ta lên khỏi cái tầm thường nơi trần thế mỗi ngày.    
Kính mời cộng đoàn đứng, Chúng ta bước vào Thánh lễ.  
CA NHẬP LỄ 
Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Alleluia - Đấng vừa lìa các ông lên 
trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời – Alleluia , alleluia. 
 
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I   ( Cv 1, 1-11)   
Bài trích sách Công vụ Tông đồ. 
Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê
-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước 
ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người 
lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu 
khổ hình : trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên 
Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông 
không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, 
“điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là : ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn 
anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.Bấy giờ những người 
đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục 
vương quốc Ít-ra-en không ?” Người đáp : “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa 
Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi 
Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, 
trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”Nói xong, Người được 
cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn 
thấy Người nữa. 10Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng 
có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, 
sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng 
sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”                              
              Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   (  Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9) 
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. 

Xướng:   Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!  
  Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.   
Xướng:  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.  
  Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’ hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!  
Xướng:   Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người.  
  Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.    
BÀI ĐỌC II   (Dt 9, 24-28.10,19-23)   

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Do Thái 
Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung 
thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây 
ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó, không phải để dâng 
chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác 
mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được 
tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt 
tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán 
xét. Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ 
xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai 
trông đợi Người. 
Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung 
thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là 
chính thân xác của Người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. 
Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, 
vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm 
rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách 
vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 
                                                                                  Đó là lời Chúa 
ALLELUIA (Mt 28, 19 và 20)   
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con 
mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.  
PHÚC ÂM   (Lc 24, 46 –53) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-
tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao 
giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính 
anh em là chứng nhân về những điều này.“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha 
Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời 
cao ban xuống.”Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các 
ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các 
ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà 
chúc tụng Thiên Chúa.        Đó là lời Chúa. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
+ Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha, hướng 
 lòng chúng ta về cõi phúc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị. Vậy chúng ta hãy tin 
 tưởng đặt hy vọng nơi Chúa và cùng dâng lời khẩn cầu:   
  CĐ:  Lạy Chúa, chúng con mong đợi vào sự chúc phúc của Chúa.  
1. Lạy Chúa, Ngài đã lên trời và chúng con trông đợi ngày Ngài lại đến. Xin cho 
 chúng con biết tín thác vào sự trợ giúp của Thánh Linh, để chúng con có thể loan 
 truyền Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.  
2. Lạy Chúa, xin cất khỏi chúng con những hiểu lầm và sự bất khoan dung vì những 
 khác biệt về tôn giáo và dân tộc. Xin cho mọi người trên thế giới biết dùng tình 
 thương mà đối thoại với nhau, để có thể cùng nhau xây dựng tình huynh đệ hiệp 
 thông giữa lòng xã hội.  
3. Lạy Chúa, xin gìn giữ những người trong xã hội hiện nay đang cảm thấy khó sống  
  theo lòng từ bi nhân hậu của Chúa mời gọi. Xin thương trợ giúp họ có được tâm  
  hồn biết tôn trọng sự sống đã được lãnh nhận.  
4. ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)    
+ Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng dẫn dắt tất cả, xin ban cho chúng con được mạnh mẽ 
 bởi Thánh Linh. Xin cho chúng con biết hướng lòng lên Chúa Kitô đã về trời, để 
 mỗi người chúng con có thể hoàn thành được sứ mạng mà Ngài đã trao ban. 
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM C 
29.5.2022       

Tranh: * Chúa Thăng Thiên “  
Tác giả: Pietro Perugino, 1495, Bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Lyon 

   “Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.” 
 (Lc 24,51 )                   

30/5 Tr  Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh.   
  Bđ 1:   Cv 19,1-8;  
  PÂ:      Ga 16,29-33 
31/05 Tr  Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh. 
  Bđ 1:   Xp 3,14-18 (hay Rm 12,9-16b)  
  PÂ :    Lc1,39-56 

01/06 Tr  Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh. 
               St. Justino, TĐ 
   Bđ 1:     Cv 20,28-38   
   PÂ :    Ga 17,11b-19 
02/06 Tr Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.         
   Bđ 1:  Cv 22,30; 23,6-11 
   PÂ :   Ga 17,20-26 

Lịch phụng vụ trong tuần 

03/06 Tr   Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh.    
   Bđ 1:  Cv 25,13b-21 
   PÂ :  Ga 21,15-19 
04/06 Tr   Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh.             
   Bđ 1:  Cv 28,16-20.30-31  
   PÂ :   Ga 21,20-25 
————————————— 
05/06 Tr   CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH 
        CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
    Bđ 1:   Cv 2,1-11;  
    Bđ 2:   1Cr12,3b-7.12-13;  
    PÂ :    Ga20,19-23. 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 
 


