
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Kính thưa Cộng đoàn! Sau khi Phục Sinh, mặc dù Đức Giêsu đã hiện ra nhiều lần để chứng tỏ sự 
sống lại của Người, nhưng các Tông Đồ vẫn chưa vững niềm tin. Các ông tưởng mọi sự như đã 
chấm dứt với cái chết của Thầy mình, thế là họ trở về với nghề cũ, nghề đánh bắt cá. Các ông 
không còn nhớ tới lời mời gọi của Đức Giêsu thuở ban đầu : “Ta sẽ cho các ngươi trở thành ngư 
phủ lưới người”. Như thế, kế họach của Thiên Chúa nơi Đức Kitô xem ra như thất bại. Thế 
nhưng, với mẻ cá lạ hôm nay, Đấng Phục Sinh đã một lần nữa nhắc các Tông Đồ về nhiệm vụ: 
đánh lưới người về cho Thiên Chúa. 
Tuy nhiên, để chu toàn được nhiệm vụ này, trước hết các ông phải là những người luôn lắng 
nghe và sống lời Chúa, để rồi nhờ sức mạnh của lời Chúa nâng đỡ, các ông đủ can đảm lên 
đường dẫn đưa mọi người về với Đấng Phục Sinh. 
Giờ đây chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, để cử hành Thánh Lễ cho xứng đáng. 
Kính mời cộng đoàn đứng, Chúng ta bước vào Thánh lễ.  
CA NHẬP LỄ 
 Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người,  
        hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh – Alleluia.   
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ  
BÀI ĐỌC I  ( Cv 5, 27b-32. 40b-41) 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ 
  Bấy giờ, vị thượng tế hỏi các Tông Đồ rằng:“Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được 
giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các 
ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !” Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông 
Đồ khác đáp lại rằng:“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giê-su đã bị các 
ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi 
dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu 
đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, 
cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.” 
 Bấy giờ, họ cho gọi các Tông Đồ lại và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi 
thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng 
đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.    
                   Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA  ( Tv 29, 2 và 4. 5 và 6. 11 và 12a và 13b ) 

      Ðáp:    Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.   
Xướng: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 
     không để quân thù đắc chí nhạo cười con.  
           Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,  
     tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.   
Xướng: Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. 
            Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. 
            Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.   
Xướng: Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. 
     Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, 
            xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.  

BÀI ĐỌC II   ( Kh 5, 11-14) 
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ. 
   Tôi là Gio-an, tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật 
và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn tiếng hô : 
“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức 
mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc.” Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, 
dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô : 
“Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và 
quyền năng đến muôn thuở muôn đời !” Bốn Con Vật thưa: “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục 
xuống thờ lạy.   
                     Đó là lời Chúa 
ALLEILUIA 
   Alleluia, alleluia! – Đức Ki-tô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật 
                                                                    và xót thương cứu độ loài người . – Alleluia. 
PHÚC ÂM   ( Ga 21, 1-19 ) 
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
   Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế 
này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, 
các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Si-môn Phê-rô nói 
với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, 
lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 
   Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là 
Đức Giê-su. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời: “Thưa 
không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các 
ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức 
Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội 
khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo 
lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 
  Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su 
bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. 
Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị 
rách. Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì 
các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng 
làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. 
  Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh 
có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến 
Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Si-
môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con 
thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-
môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : 
“Anh có thương mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con 
thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh 
biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang 
tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ 
ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.” 
               Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG: 
+ Chủ tế:  Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan mừng Chúa phục sinh vinh hiển,  
  chúng ta hãy ca tụng Ngài và cùng dâng lời khẩn nguyện:   
+ CĐ: Chúa Kitô đã phục sinh và luôn ở cùng chúng ta.  
1. Lạy Chúa, qua sự gặp gỡ với Đức Kitô chúng con đã được vững tin vào Ngài. Xin cho  
  chúng con biết can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa nơi những người mà chúng con 
 gặp gỡ và giao tiếp hằng ngày.  
2. Lạy Chúa, xin cho tất cả nhân loại trên thế giới nhận ra được rằng tất cả mọi loài thụ   
 tạo đều nhận được sự sống từ Thiên Chúa, và xin cho chúng con biết dung hòa giữa sự 
 tự nhiên và nền văn minh trong đời sống hiện tại.  
3. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đang gặp phải nạn đói khát, xin Chúa trợ lực lòng 
 nhiệt thành cho những người đang công tác trong các hoạt động cứu giúp các nạn nhân 
 này, để hồng ân của Thiên Chúa được phân chia đồng đều đến mọi nơi, và xin cho sự 
 liên đới của toàn thế giới được mở rộng đến khắp toàn cầu.  
4. ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
 + Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn hân hoan vô tận, xin cho chúng con là những người  
     đang bước theo lời mời gọi của Chúa Kitô Con Một Ngài, để dù gặp phải những     
     khó khăn thử thách, chúng con vẫn tín thác vào thánh ý Chúa. Và qua cuộc sống   
     hằng ngày cùng với đời sống đạo, xin cho chúng con được hoàn thành sứ mạng     
     truyền giáo của mình.  
           Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM C 
1.5.2022      

 Tranh:  Đức Giê-su hiện ra ở biển hồ Ti-bê-ri-a  
Tác giả:  Jean Jouvenet, 1695-97, Viện Bảo tàng Detroit 

 "Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!”  
(Ga 21,7 )           

02/05  Tr Thứ Hai Tuần III Phục Sinh 
       Thánh Athanasio, Gm, TSHT  
   Bđ1: Cv6, 8-15 
   PÂ :  Ga 6, 22-29 
03/05 Đ Thứ Ba Tuần III PhụcSinh 
Thánh Philliphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ    
 Bđ1:  1Cr15,1-8 
          PÂ :   Ga 14,6-14 
04/06  Tr Thứ Tư Tuần III Phục Sinh 
         Bđ1:  Cv8,1b-8 
 PÂ :   Ga 6,35-40. 
05/05  Tr  Thứ Năm Tuần III Phục Sinh 
 Bđ1: Cv8,26-40 
 PÂ :   Ga 6,44-51 

Lịch phụng vụ trong tuần 

06/05 Tr  Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh 
 Bđ1:  Cv 9,1-20 
 PÂ :   Ga 6,52-59. 
07/05 Tr  Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh 
 Bđ1:  Cv 9,31-42 
 PÂ :   Ga 6,60-69 
————————————— 
08/05   Tr   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. 
                   CHÚA CHIÊN LÀNH 
 Bđ1:   Cv 13, 14. 43-52 
 Bđ II:  Kh 7, 9. 14b-17 
 PÂ :     Ga 10, 27-30 
       

CHÚA NHẬT Ⅲ PHỤC SINH 
復活節第３主日 C年 


