
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này xin cho tất cả chúng con 
biết đem lòng sốt sắng mừng Ðức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong 
cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. 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 nhận bao ý nguyện cầu, cùng với lễ vật chúng con tiến dâng 
làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp 
chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con 
cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG PHỤC SINH II 
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 mùa 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. 
Nhờ Người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa 
Nước Trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của Người, chúng con 
khỏi phải chết, và trong sự sống lại của Người, chúng con được phục sinh. 
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 hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa 
đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho 
mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho 
thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào.  
Chúng con cầu xin... 

BÀI ĐỌC I  ( Cv 15, 1-2.22-29) 
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ  
  Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng: “Nếu anh 
em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phao-
lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử 
ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các 
kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này. 
Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy 
người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông 
Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh. Các ông 
trao cho phái đoàn bức thư sau: 
“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, 
tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được 
chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang 
mang.Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ 
đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và 
ông Phao-lô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 
Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây : 
Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác 
ngoài những điều cần thiết này :là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn 
thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt 
rồi. Chúc anh em an mạnh.”    Đó là lời Chúa  
ĐÁP CA  ( Tv 66, 2-3. 5-6 và 8 ) 
   Ðáp:    Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,  
                                                    chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !   
1. Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, 
     xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, 
     cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài..   
2. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, 
    Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.  
3. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc. 
    Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta ! Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !   
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 



 PHÚC ÂM   (Ga 14,23-29) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  
   Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 
Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người 
ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không 
phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã 
nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần 
Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm 
cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.  
  “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy 
ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ 
hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu 
mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa 
Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để 
khi xảy ra, anh em tin.”      
                     Đó là lời Chúa 
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
+Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Kitô Phục Sinh đã ban Thánh Thần trên Hội 
 Thánh, để Người thánh hóa và hướng dẫn chúng ta đạt tới hạnh phúc vĩnh 
 cửu. Vậy chúng ta hãy tin cậy vào Thiên Chúa là đấng luôn ở cùng với chúng ta 
 và dâng lời khẩn cầu:  
    CĐ: Lạy Chúa, xin ban thần khí của Ngài trên khắp mặt địa cầu. 
1. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ đến 
 Lời  của Chúa, để cộng đoàn chúng con luôn đồng tâm nhất trí sâu xa thi hành 
 nhiệm vụ truyền giáo.  
2. Lạy Chúa, thế giới ngày nay luôn hướng đến toàn cầu hóa, xin cho từng người 
 chúng con nhận biết được những dấu hiệu của mọi thời điểm, để chúng con có thể 
 thực hiện được nền hòa bình mà Thiên Chúa mong muốn.  
3. Lạy Chúa, hôm nay là ngày Thế giới Truyền thông. Xin cho những người đang hoạt 
 động trong lãnh vực thông tin, biết tôn trong sự thật và dùng những phương  tiện 
 truyền thông để liên kết với Giáo Hội trong sứ mạng loan báo Lời Chúa, và trở  nên 
 người làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa với thế giới. 
4. ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
+Chủ tế: Lạy Chúa là Cha của muôn loài, chúng con ca tụng lòng từ bi nhân hậu 
 của Cha đã ban Đức Kitô Con Một cho chúng con. Xin cho chúng con là những 
 người được lãnh nhận ánh sáng của Thánh Linh sẽ không sợ hãi và biết rao 
 truyền Lời Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.   
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 Tranh “ Đức Kito từ biệt các môn đệ “ 
Tác giả: Duccio di Buoninsegna, 1308-1311, Duomo (Nhà thờ Siena) 

 " Thánh Thần, sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em ”  
(Ga 14,26 )           


