DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến! Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống kết thúc mùa Phục Sinh. Biến
cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần đã làm thay đổi con người các
tông đồ. Chúa Thánh Thần ban cho các ông một sức sống mới từ Thiên Chúa. Kể từ giây
phút đó, các ông đã đứng lên rao giảng về Đức Kitô Phục Sinh, Hội Thánh được khai sinh
và bắt đầu đi đến tận cùng trái đất, một Hội Thánh luôn luôn có Chúa Thánh Thần hiện
diện. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người Kitô hữu đều cảm nhận được sức
sống mới đang họat động trong cuộc đời mình. Bằng sự sống của Chúa chúng ta làm cho
người khác sống đúng với phẩm giá con người. Để được như vậy chính chúng ta cũng
phải được biến đổi nhờ Bí tích Thánh Thể.

CA NHẬP LỄ
Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu, liên kết hết mọi người,
thông thạo mọi ngôn ngữ. Ha-lê-lui-a.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ
BÀI ĐỌC I (Cv 2, 1-11)

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một
tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy
xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy
đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng
Thánh Thần ban cho.
Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về.
Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng
bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải
là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng
ta? Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáppa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những
vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; nào là người Dothái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng
ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên
Chúa !”
Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA (Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34)
Đáp: Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !
Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !
Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

2. Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.
3. Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

BÀI ĐỌC II (1Cr 12, 3b-7. 12-13)
Bài trích của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu ROMA.
Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em
không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa
ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô.
Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã
phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.
Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống
lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần
Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống
mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để
phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết;
nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em,
thì anh em sẽ được sống. Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là
con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở
thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ
đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba ! Cha ơi !” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí
chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà
được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu
đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. .
Đó là lời Chúa.
CA TIẾP LÊN
TUNG HÔ TIN MỪNG (1Cr 5,7a-8b)
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được
nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.
PHÚC ÂM (Ga 20, 19-23)
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ
các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo
Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
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."
Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hãy cảm tạ Thiên Chúa là đấng luôn ở cùng chúng ta.
Hiệp với Đức Maria và các Thánh Tông đồ, chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần xuống
trên toàn thể nhân loại:
CĐ： Lạy Chúa, xin ban hơi thở của Ngài trên khắp địa cầu.
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và vâng theo lời của Chúa, qua sự dẫn dắt
của Thánh Linh, để chúng con có thể tỏ hiện niềm hân hoan của Tin Mừng đến với mọi
người qua cuộc sống hằng ngày của chúng con.

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
聖霊降臨の主日 C年

4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn của sự sống, trong niềm hân hoan được kết hợp làm một
như dân của Ngài, chúng con khẩn cầu cho từng người chúng con lãnh nhận được sức
mạnh của Thánh Linh, để chúng con có thể rao truyền Tin Mừng cứu độ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lịch phụng vụ trong tuần
Đức Maria Mẹ Hội thánh
Bđ1: St 3, 9-15.20;
PÂ : Ga 19, 25-34.
07/06 X Thứ Ba Tuần X Thường Niên
Bđ1: 1V17, 7-16;
PÂ : Mt 5, 13-16.
08/06 X Thứ Tư Tuần X Thường Niên
Bđ1: 1V 18, 20-39;
PÂ : Mt 5, 7-19.
09/06 X Thứ Năm Tuần X Thường Niên
Bđ1: 1V 18, 41-46;
PÂ : Mt 5, 20-26.

10/06 X Thứ Sáu Tuần X Thường Niên
Bđ1: 1V 19,9a.11-16;

(Gioan 14.26)

06/06 Tr Thứ Hai Tuần X Thường Niên

Tranh bàn thờ “ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG”
Tác giả : Unknown Phòng trưng bày Quốc gia Hungary, Budapest

3. Lạy Chúa, xin hướng chúng con tiến đến đường thực thi hòa bình. Xin cho những người
đang bị đe dọa sự sống do chiến tranh xâm lược và những cuộc nội chiến, mau chóng
tìm lại được sự an toàn và tự do.

“ Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều
và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em."

2. Lạy Chúa, xin cho nhân loại chúng con là những người được sinh sống trên trái đất được
nhận biết rằng sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa chính là sự phong phú của ân sủng,
xin cho chúng con biết đón nhận, để không tranh chấp nhưng cùng biết giúp đỡ nhau.

PÂ : Mt 5, 27-32.
11/06 Đ Thứ Bảy Tuần X Thường Niên
St. Barnaba Tông đồ
Bđ1: Cv 11, 21b-26;13,1-3;

PÂ : Mt 10, 7-13.
—————————————
12/06 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHÂT LỄ CHÚA BA NGÔI
Bđ1: Cn 8, 22-31;
Bđ II: Rm 5, 1-5;
PÂ :

Ga 16, 12-15.
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