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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TẠI GIA 
Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

 

LỜI MỞ ĐẦU: 

 

Hướng Dẫn Viên: Kính thưa quý ông bà anh chị em, buổi cử hành phụng vụ này không thay 

thế Thánh Lễ, tuy nhiên vì lý do ngoài ý muốn, hôm nay chúng ta vẫn được nuôi dưỡng bởi Lời 

Chúa. 

 

NGHI THỨC MỞ ĐẦU 

 
Hướng Dẫn Viên: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. 

 

Mọi người: Amen 

 

Sau khi làm dấu thánh giá, Hướng Dẫn Viên sẽ chào như sau: 

 

Hướng Dẫn Viên: Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, Đấng 

do lòng nhân hậu mời gọi chúng ta đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa của Người. 

 
Mọi người: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. 

 

Kế đó là nghi thức sám hối. 

 

NGHI THỨC SÁM HỐI 

 
Hướng Dẫn Viên: Để xứng đáng tham dự buổi cử hành phụng vụ này, chúng ta hãy cùng nhau 

nhìn nhận tội lỗi mình và xin Chúa tha thứ. 
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Hướng Dẫn Viên: Chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thú Nhận 

 

Mọi người: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội 

nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. (Đấm ngực và đọc) Lỗi tại 

tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. (Rồi đọc tiếp) Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng 

trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, 

Chúa chúng ta. Amen 

 

Thinh lặng giây lát 

 

Hướng Dẫn Viên: Chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thương xót và Kinh Vinh Danh 

 

Kinh Thương Xót 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Kinh Vinh Danh 
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca 

ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, 

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là 

Chúa Cha toàn năng. 

         Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên 

Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội 

trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót 

chúng con. Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có 

Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. 

 

Hướng Dẫn Viên: Xin mời mọi người ngồi xuống và sốt sắng lắng nghe Lời Chúa. 

 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm A 

 
BÀI ĐỌC I: Cv 1,1-11 

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông.  

 

Khởi đầu 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. Và 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 và 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 (Đ. c.6) 

 

Người đọc: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. 
 

Chung: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. 

 
Người đọc: Vỗ tay đi nào,/ muôn dân hỡi!/ Mừng Thiên Chúa,/ hãy cất tiếng hò reo!/ Vì Đức 

Chúa là Đấng Tối Cao,/ Đấng khả uý,/ là Vua Cả thống trị khắp địa cầu. 

Chung: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. 
 

 

Người đọc: Thiên Chúa ngự lên,/ rộn rã tiếng hò reo,/ Chúa ngự lên,/ vang dội tiếng tù và./ Hãy 

đàn ca,/ đàn ca lên mừng Thiên Chúa,/ đàn ca lên nào,/ đàn ca nữa kính Vua ta! 

Chung: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. 

 

Người đọc: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,/ hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ./ Thiên 

Chúa là Vua thống trị chư dân,/ Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.  

Chung: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. 

 

BÀI ĐỌC II: Ep 1,17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời. 

 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 

Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 

ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người 

soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người 

kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là 

quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh 

toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy 

từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi 

quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà 

cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu 

toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm 

cho tất cả được viên mãn. 

 Đó là Lời Chúa. 

 



TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 28,19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Và đây, Thầy ở 

cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.  

 

TIN MỪNG: Mt 28,16-20 

Thầy đã được trao quyền trên trời dưới đất.  

 

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 
Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông 

đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói 

với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho 

muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng 

anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đó là Lời Chúa. 

Đọc Bài Suy Niệm của Đức Ông Quản Nhiệm (Hướng Dẫn Viên hay một người khác được chỉ 

định) 

 

Anh chị em thân mến, 
 

Chúa Giêsu giao phó trách nhiệm rao giảng Tin Mừng cho các Tông Đồ. Qua các Tông Đồ, 

Giáo Hội nhận lấy lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô và tiếp tục công việc truyền giáo. Truyền 

giáo thuộc về bản chất, sứ mạng và mục đích của Giáo Hội, vì Giáo Hội là phương thế để mọi 

người có cơ hội đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô và là phần tử của Giáo Hội, 

nên chúng ta có trách nhiệm truyền giáo. Chúng ta truyền giáo bằng việc đạo đức, bằng sự hiểu 

biết giáo lý, và bằng đời sống chứng nhân của mình. 

        Đối với các bậc làm cha mẹ, thì lệnh truyền của Chúa Giêsu càng cụ thể và mạnh mẽ hơn 

nữa. Cha mẹ có bổn phận lo cho con cái được rửa tội để trở nên con cái Chúa, để gia nhập Giáo 

Hội. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cha mẹ còn có bổn phận dạy dỗ con cái tuân giữ giáo huấn 

của Chúa. Điều quan trọng là luôn phải nhớ rằng không ai thay thế vai trò của cha mẹ trong việc 

giáo dục đức tin cho con cái. Cho dù trong giáo xứ hay trong cộng đồng có các lớp giáo lý, 

nhưng điều đó cũng không thay thế cha mẹ được. Bởi vì cha mẹ cho con cái chào đời, nên cha 

mẹ có bổn phận giáo dục, giúp con cái lớn lên thành người và thành con cái tốt của Chúa. Phần 

khác, vì cha mẹ có mối liên hệ huyết nhục với con cái, nên cha mẹ có tầm ảnh hưởng sâu đậm 

trên lối sống của con cái. Do đó, cha mẹ luôn là những người đồng hành của con cái trong đức 

tin. 

       Đối với tất cả chúng ta, thì tùy theo hoàn cảnh của mình, chúng ta truyền giáo, để giúp 

những người đã biết Chúa, thì yêu mến Chúa hơn. Còn đối với những người chưa biết Chúa, thì 

giúp cho họ có cơ hội biết Chúa, để họ có thể tin vào Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta 

làm hết sức mình, phần còn lại, chúng ta phó thác cho Chúa. Điều quan trọng là chúng ta ý thức 

về bổn phận truyền giáo. Bởi vì có ý thức, thì chúng ta mới thực hiện điều Chúa truyền dạy, tức 

là làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa.  

        Chúa về trời để hiện diện với tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi lúc. Chúa về trời để Giáo 

Hội tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng mà Chúa giao phó. Mỗi người trong chúng ta đều có 

bổn phận truyền giáo vì người chúng ta là phần tử của Giáo Hội; chúng ta chính là Giáo Hội. 

Xin cho chúng ta biết ý thức sâu xa và cố gắng thực hiện bổn phận này hết lòng để truyền bá 

đức tin cho người chung quanh. 

 (Trích đoạn từ bài suy niệm “Bổn phận truyền giáo”của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 

01/06/2014)  
 

Thinh lặng 1 phút 



Hướng Dẫn Viên: Mời mọi người đứng lên đọc KINH TIN KÍNH 

 
Tôi tin kính một Thiên Chúa/ là Cha toàn năng,/ Ðấng tạo thành trời đất,/ muôn vật hữu hình và 

vô hình./ 

        Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,/ Con Một Thiên Chúa,/ Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước 

muôn đời./ Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,/ Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,/ Thiên Chúa thật 

bởi Thiên Chúa thật,/ được sinh ra mà không phải được tạo thành,/ đồng bản thể với Ðức Chúa 

Cha:/ nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./ Vì loài người chúng ta/ và để cứu độ chúng ta,/ 

Người đã từ trời xuống thế.  

 (từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người đều cúi mình).  

       Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,/ Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,/ và đã làm 

người./ Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,/ thời quan Phongxiô Philatô;/ Người 

chịu khổ hình và mai táng,/ ngày thứ ba/ Người sống lại như lời Thánh Kinh./ Người lên trời,/ 

ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,/ và Người sẽ lại đến trong vinh quang/ để phán xét kẻ sống và kẻ 

chết,/ Nước Người sẽ không bao giờ cùng./ 

        Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa/ và là Ðấng ban sự sống,/ Người bởi 

Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra,/ Người được phụng thờ/ và tôn vinh cùng với Ðức 

Chúa Cha và Ðức Chúa Con./ Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy:/ Tôi tin Hội Thánh duy 

nhất,/ thánh thiện,/ công giáo/ và tông truyền./ Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội./ Tôi 

trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau./ Amen. 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

 

Hướng Dẫn Viên: Xin mời mọi người đứng lên để dâng lời nguyện giáo dân. 

 

1. Lạy Chúa Giêsu Kitô/ là Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian./ Chúa đã trao cho Giáo Hội/ 

nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng/ và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa./ Xin cho 

chúng con và mọi phần tử của Giáo Hội/ biết dùng đời sống của mình/ để rao giảng Tin 

Mừng/ và làm chứng nhân cho Chúa trước mặt người đời./ Chúng con cầu xin Chúa. 

 
Mọi người: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

 

2. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô,/ hàng giáo phẩm,/ đặc biệt là Đức 

tân Tổng Giám Mục TGP Adelaide của chúng con,/ Đức Ông Quản Nhiệm, các linh mục, tu 

sĩ, giáo dân…/ và mọi giới lãnh đạo trên thế giới/ có được những ân sủng cần thiết,/ để có thể 

làm những quyết định khôn ngoan,/ hợp theo thánh ý Chúa, giữa hiểm họa đai dịch./ Chúng 

con cầu xin Chúa. 
Mọi người: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

 

3. Lời Nguyện Tự phát nếu muốn, tối đa là 3 lời nguyện tự phát) 

 

Thinh lặng giây lát 

 
Hướng Dẫn Viên: Vâng lệnh chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta cùng nhau 

đọc Kinh Lạy Cha: 

 

Mọi người: Lạy Cha chúng con ở... 

 

Hướng Dẫn Viên: Chúng ta hãy cúi đầu chúc bình an cho nhau. 



Hướng Dẫn Viên: Chúng ta đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng để xin Chúa Giêsu ngự vào tâm 

hồn mình. 

 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

Lạy Chúa Giêsu của con, /con tin rằng Chúa hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh. /Con yêu mến 

Chúa trên hết mọi sự, / và ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. /Vì lúc này, /con không thể 

tiếp rước Chúa về phương diện bí tích, /xin Chúa ít nhất /hãy vào linh hồn con cách thiêng 

liêng./ Con ôm lấy Chúa như thể Chúa đang ở đó/ và con xin kết hợp trọn thân con với Chúa. 

/Xin Chúa đừng để con rời xa Chúa. /Amen.  

(Thánh Anphongsô thành Liguori -  https://www.youtube.com/watch?v=vLOFZGfg4-A&t=29s) 

 

Thinh lặng 1 phút 

 

NGHI THỨC KẾT THÚC 

 
Hướng Dẫn Viên: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che 

chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời. 

 

Mọi người: Amen 

 

Hướng Dẫn Viên:  bắt một bài hát về Đức Mẹ  

 

ĐỌC KINH KẾT THÚC 

 

KINH TRÔNG CẬY 

 

Hướng Dẫn Viên: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời 

chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. 

 

Mọi người: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

 

CÁC CÂU LẠY 

 

Hướng Dẫn Viên: Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, 

 

Mọi người: Thương xót chúng con. 

 
Hướng Dẫn Viên: Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, 

 

Mọi người: Cầu cho chúng con. 

 

Hướng Dẫn Viên: Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 

 

Mọi người: Cầu cho chúng con. 

 

Hướng Dẫn Viên: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

 

Mọi người: Cầu cho chúng con. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLOFZGfg4-A&t=29s


Hướng Dẫn Viên: Lạy bà thánh Mary MacKillop 

 

Mọi người: Cầu cho chúng con. 

 

Hướng Dẫn Viên: Nữ Vương ban sự bằng an. 

 

Mọi người: Cầu cho chúng con. 
 

Hướng Dẫn Viên: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. 

 

Mọi người: Amen. 

 

******** 

 

LỘC XUÂN CỘNG ĐỒNG 2020 
Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. (1Tm 6:7). We 

brought nothing into the world, so that we can take nothing out of it. (1Tim 6:7). 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2020 

THÁNG NĂM 

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Phó Tế: Xin cho các Phó Tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và 

người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội. 

 
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 25/05/2020.  
Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Hc 4,11-18; 1 Cr 1,18-25; Ga 19,25-27. 

Thứ Ba: 26/05/2020.  

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11. (hay Pl 4,4-9; Ga 17,20-26) 

Thứ Tư: 27/05/2020.  

Thánh Augustinô Cantuariô.  Cv 20,28-38; Ga 17,11-19. 

Thứ Năm: 28/05/2020. Cv 22,30, 23,6-11; Ga 17,20-26. 

Thứ Sáu: 29/05/2020. 

Thánh Phaolô VI, giáo hoàng. Cv 25,13-21; Ga 21,15-19. 

Thứ Bảy: 30/05/2020. Cv 28,16-20, 30-31; Ga 21,20-25.  

 

Đức Tân Tổng Giám Mục Adelaide Nhậm Chức 
 

Thánh Lễ Nhậm Chức của Đức Tân Tổng Giám Mục Patrick O’Regan sẽ được cử hành vào 

lúc 10g30 sáng Thứ Hai 25/05/2020, tại Nhà Thờ Chính Tòa St Francis Xavier. Vì chưa có 

thể tổ chức Thánh Lễ cho công chúng, nên buổi cử hành phụng vụ chỉ giới hạn vào một ít 

người có trách nhiệm mà thôi. 

       Thánh Lễ sẽ được phát hình lúc 5g30 chiều trên kênh 44. Có thể xem buổi lễ trên 

Youtube hoặc vào:  www.adelaide.catholic.org.au  và Facebook 

       Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ĐTGM Patrick O’Regan được mọi ơn lành hồn xác để 

hướng dẫn đoàn chiên Chúa trong Tổng Giáo Phận Adelaide. 

Đức Ông Quản Nhiệm 

 

http://www.adelaide.catholic.org.au/


Phó Thác Nước Úc cho Đức Maria Vô Nhiễm,  
Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu 

 

Anh chị em thân mến, 

Trong lá thư đề ngày 15/05/2020, Đức Giám Quản Tông Tòa Gregory O’Kelly SJ  cho biết 

rằng Hội Đồng Giám Mục Úc đã đồng thanh phó thác nước Úc cho Đức Mẹ Maria Vô 

Nhiễm với tước hiệu là Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu vào ngày lễ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo 

Hữu, Thứ Hai 25/05/2020. Đây là ngày lễ bổn mạng của nước Úc. Ngày này cũng là ngày 

nhậm chức của Đức Tân Tổng Giám Mục Patrick O’Regan. Vào cuối Thánh Lễ Nhậm Chức, 

Đức Tân Tổng Giám Mục sẽ đọc bản kinh phó thác nước Úc để dâng TGP Adelaide cho Đức 

Mẹ. 

          Dưới đây là bản kinh đó. Xin anh chị em đọc kinh này trong ngày Thứ Hai 25/05/2020 

để cầu nguyện cho nước Úc. Anh chị em cũng có thể đọc kinh này bất cứ lúc nào để cầu 

nguyện cho nước Úc của chúng ta. Tuy có gốc gác Việt Nam, nhưng bây giờ chúng ta chọn 

sinh sống ở đây, nên nước Úc là của chúng ta. Chúng ta cần yêu mến, cầu nguyện và bảo vệ 

quê hương thứ hai này. Xin Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu gìn giữ chúng chúng ta và mọi 

người Úc trong tình yêu của Ngài. 

Đức Ông Quản Nhiệm 

 

Kinh phó thác nước Úc cho Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu 
 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,/ là Đấng Phù Hộ các Giáo Hữu,/ là Nữ Vương Thiên Đàng và trần 

thế,/ và là người Mẹ hiền của nhân loại,/ vào lúc đại dịch đang đe dọa mọi con cái của Mẹ,/ 

chúng con xin trao phó cho Mẹ nước Úc của chúng con/ và mọi người sinh sống tại đất nước 

này. 

        Chúng con xin phó thác vào lời bầu cử của Mẹ/ mọi thành viên của cộng đồng chúng 

con,/ bắt đầu từ những người yếu đuối nhất,/ từ hài nhi chưa sinh cho tới người bệnh hoạn,/ 

kẻ khuyết tật và người cao niên./ 

         Chúng con xin phó thác cho Mẹ/ các gia đình,/ các người trẻ/ và các người già của 

chúng con,/ cùng tất cả những ai dễ bị tổn thương,/ những kẻ đang chịu kiểm dịch/ hay đang 

phải lo âu. 

        Chúng con xin phó thác cho trái tim vô nhiễm của Mẹ/ những người đã mất mát con 

đường mưu sinh/ hay đã mất việc làm,/ các mục tử của chúng con/ và các nhân viên phục vụ 

chủ yếu khác,/ cùng các nhà lãnh đạo của chúng con hiện nay. 

         Chúng con khẩn xin Mẹ cầu bầu cách đặc biệt/ cho việc che chở các bác sĩ và y tá/ 

cùng những người đang phục vụ các bệnh nhân lây nhiễm/ trong cơn khủng hoảng lúc này. 

       Lạy Mẹ Thiên Chúa,/ xin Mẹ cai trị và dạy dỗ chúng con,/ giúp chúng con biết cách làm 

cho Thánh Tâm Chúa Giêsu/ cai trị khải hoàn trong chúng con/ và chung quanh chúng con,/ 

như đã cai trị khải hoàn trong lòng Mẹ! Amen. 
 

Lời Cám Ơn 
 

Kính thưa Đức Ông Quản Nhiệm, quý Sơ Phụ Tá Mục Vụ cùng quý ông bà anh chị em, 

       Sau một chặng đường dài 93 năm trần thế, ông Gioan Trần Văn Sinh nay đã an nghỉ 

trong Chúa. Thân xác ông đã được an táng tại vườn hồng, nghĩa trang Enfield ngày 

19/05/2020 vừa qua. 



        Toàn thể tang gia chúng tôi xin chân thành tri ân Đức Ông Quản Nhiệm, quý Sơ Phụ Tá 

Mục Vụ cùng quý ông bà anh chị em trong Cộng Đồng Công Giáo Nam Úc, đã nhớ đến ông 

và cầu nguyện cho ông cùng gia đình chúng tôi trong những ngày vừa qua. 

        Tình liên đới và tấm thịnh tình của quý vị đã được ghi khắc sâu đậm trong lòng của mỗi 

một thành viên chúng tôi. Xin Chúa nhân từ chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị. 

         Xin chân thành cám ơn. 

Các con cháu của ông Gioan Trần Văn Sinh 

 

Phân Ưu 
Huynh Đoàn Thánh Tôma Đệ nhận được tin buồn là ông Gioan Trần Văn Sinh vừa được Chúa 

gọi về ngày 13/05/2020, tại Adelaide, hưởng thọ 93 tuổi. Thay mặt Huynh Đoàn, xin chia sẻ nỗi 

đau buồn mất mát này cùng với đại tang gia. 

        Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Gioan về hưởng nhan thánh Chúa. 

Thay mặt Huynh Đoàn Thánh Tôma Đệ - Maria Phạm Thị Chi – Đoàn Trưởng 

 

Phân Ưu 
Cụ ông Gioan Trần Văn Sinh vừa được Chúa gọi về ngày 13/05/2020, tại Adelaide, hưởng thọ 

93 tuổi. Hội Cao Niên xin chia buồn cùng chị Hường và toàn thể tang quyến. Nguyện xin Chúa 

sớm đưa linh hồn Gioan vào Thiên Đàng. 

TM BCH Hội Cao Niên - Giuse Lê Huệ Nhi – Hội Trưởng 

 

Phân Ưu 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nhận được tin ông Micae Bùi Trần Phụng là ba của chị Hằng 

(Thông) qua đời lúc 13g15 ngày 19/05/2020, tại Việt Nam.  

       Toàn thể hội viên HCBMCG xin thành kính phân ưu cùng chị Hằng về nỗi đau thương mất 

ba ở Việt Nam.  

         Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đoái thương đón nhận linh hồn Micae Bùi Trần Phụng 

về hưởng nhan thánh Chúa, và xin Chúa nâng đỡ ủi an tang quyến trong lúc đau thương này. 

BCH Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
 

Sự phục sinh của Đức Kitô theo Thánh Phaolô 

 
Là văn sĩ Kitô giáo sớm nhất hay ít ra cũng là một văn sĩ Kitô giáo đầu tiên mà văn bản còn 

lưu lại cho đến thời chúng ta, Thánh Phaolô mở toang cánh cửa để nhờ đó ta có thể thấy 

được những Kitô hữu đầu tiên đã tin và thực hành những gì. Qua các thư của ngài, chúng ta 

có thể thoáng thấy họ rao giảng và tuyên xưng những gì cũng như thờ phượng như thế nào. 

        Đặc biệt Phaolô đã hé cánh cửa sổ về đức tin của họ vào sự phục sinh của Đức Giêsu 

chịu đóng đinh. Đồng thời vị đại tông đồ cũng đã tham gia đóng góp thêm chứng từ về Đức 

Giêsu phục sinh và giải thích chân lý phục sinh. Để hình dung nhiệm vụ kép này của Phaolô, 

xin được đưa ra bốn chủ đề riêng biệt về sự phục sinh: (1) những cuộc hiện ra thời hậu-phục 

sinh của Đức Kitô sống lại; (2) Căn tính của Thiên Chúa như là Chúa của sự phục sinh; (3) 

Mối liên kết giữa Thánh Thể và sự phục sinh; và (4) triển vọng của vũ trụ nơi sự phục sinh 

của Đức Kitô. 

 

Những cuộc hiện ra thời hậu-phục sinh của Đức Kitô sống lại 

Trong một bức thư viết năm 54 AD, Phaolô trích dẫn một công thức ngắn gọn về sự phục 

sinh mà ngài đã lãnh nhận khi gia nhập cộng đoàn Kitô giáo vào khoảng năm 35 AD. Ngài 

nhắc lại cho các tín hữu Côrintô về chứng từ chung này đã có từ thời nguyên thuỷ của phong 



trào Kitô giáo: “Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó 

là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai 

táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, 

rồi với Nhóm Mười Hai” (1Cr 15,3-5). Hai động từ tạo nên tâm điểm của công thức cổ xưa 

này: “đã chết” và “đã trỗi dậy”. Công thức tập trung vào cái chết và phục sinh của đức Kitô 

và trình bày những biến cố này như những biến cố đã được xác nhận với những bằng chứng 

trong lịch sử và Kinh Thánh. Xét theo lịch sử, cuộc táng xác Đức Kitô là một thực tại minh 

chứng cho cái chết của ngài: Ngài thực sự “đã chết và chịu táng xác”. Những cuộc hiện ra 

với Phêrô và rồi với nhóm hạt nhân gồm các môn đệ nguyên thuỷ của Đức Giêsu (nhóm 

mười hai) đã tạo nên chân lý về sự phục sinh. Hơn nữa, cái chết và sự phục sinh xảy ra “theo 

như lời Kinh Thánh”. Những ai nghiền ngẫm kỷ lưỡng Kinh Thánh được linh hứng mà họ 

thừa hưởng từ Do Thái giáo (Cựu Ước của chúng ta) sẽ dẫn đưa đến việc chấp nhận sự phục 

sinh của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Công thức không trích dẫn bất kỳ bản văn Kinh Thánh 

đặc biệt nào, nhưng chúng ta nên nghĩ về những đoạn mà ta biết rằng những Kitô hữu đầu 

tiên rất coi trọng, chẳng hạn như đoạn về cái chết của người tôi tớ Chúa (Is 52,13 – 53,12) và 

đoạn về “Chúa tôi” được hiển dương bên hữu Thiên Chúa (Tv 110,1). 

         Sau khi nhắc lại công thức chủ yếu này về sự phục sinh của Đức Kitô từ cõi chết mà 

ngài đã nhận lãnh, Phaolô vội vã đi đến những câu tiếp theo (1 Cr 15,6-7) để liệt kê những 

cuộc hiện ra khác của Đức Kitô sống lại mà ngài đã biết đến. Cuối cùng, ngài thêm những 

chứng từ của riêng mình: “Sau cùng, ngài đã hiện ra với chính tôi” (1 Cr 15,8). Cuộc gặp gỡ 

với đức Giêsu sống lại đó đã biến đổi cách mà Phaolô suy nghĩ về Thiên Chúa và về chính 

mình. Đó chính là giây phút ân sủng mà vị tông đồ đã trân trọng trong suốt cả cuộc đời mình. 

Thế nhưng cuộc gặp gỡ này giống như thế nào? 

       Trong Tông Đồ Công Vụ, Luca đã ba lần nói đến cuộc gặp gỡ của Phaolô với Đức Giêsu 

trên đường Đamát. Thế nhưng chính Phaolô vẫn kín đáo và kiệm lời. Ngài nói rất ít khi phải 

đề cập đến kinh nghiệm về Đức Giêsu sống lại đã thay đổi cuộc đời mình. 

       Chúng tôi chỉ trích một câu ngắn, “Ngài (Đức Giêsu) cũng đã hiện ra với tôi”. Ở phần 

đầu của chính bức thư này, thay vì diễn đạt vấn đề bằng những từ ngữ như Đức Kitô sống lại 

“tỏ mình ra” hoặc “để cho mình được nhìn thấy”, Phaolô nhắc lại cuộc gặp gỡ đã biến ngài 

thành tông đồ rằng: “Tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa” (1 Cr 9,1). Thế nhưng “thấy” Chúa sống 

lại thì thấy như thế nào? Trong một bức thư khác, vị tông đồ cũng rất kiệm lời khi quả quyết 

rằng Thiên Chúa đã “mạc khải” Người Con của ngài “cho tôi” (Gl 1,16). Một lần nữa, câu 

chuyện mà Phaolô kể về kinh nghiệm trên đường Đamát của mình không đi xa hơn lối diễn 

tả chung chung về Người Con đã được “tỏ bày” cho ngài. Chúng ta vẫn còn một vấn vương 

một câu hỏi: sự mạc khải của Con Thiên Chúa giống như thế nào? 

Thế nhưng trong một bức thư khác, Phaolô đã để chúng ta đi vào bên trong kinh nghiệm của 

mình về Đức Giêsu sống lại khi ngài viết: “Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: ‘Ánh sáng 

hãy bừng lên từ nơi tối tăm!’ Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ 

bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô” 

(2 Cr 4,6). Hãy nhớ lại rằng, trong Kinh Thánh, “vinh quang” thường lẫn với “cái đẹp”, nên 

chúng ta có thể nói rằng trong một hành động sáng tạo mới, gợi lên việc sáng tạo nên ánh 

sáng của thời sáng thế, Thiên Chúa đã để cho Phaolô thấy được vẻ đẹp của Thiên Chúa trên 

khuôn mặt của Đức Kitô. Đức Kitô tuyệt mỹ đã chiếm lĩnh sự hiện hữu của Phaolô, đã trở 

thành tình yêu vĩ đại của ngài, và mãi mãi biến đổi sự hiện hữu của ngài. Sau cuộc diện kiến 

với vị Thiên Chúa sống lại và đẹp ngời ấy, Phaolô đã bị thúc đẩy bởi một ước muốn duy 

nhất: loan truyền khắp nơi tin mừng về Đức Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại. 

 



Căn tính của Thiên Chúa như là Chúa của sự phục sinh 

Qua các thư của Phaolô, chúng ta thấy được rằng cộng đoàn Kitô giáo đã diễn tả Thiên Chúa 

theo một lối mới: như là Thiên Chúa Cha đấng đã làm cho đức Giêsu trỗi dậy từ cỏi chết (Gl 

1,1; Th 1,10). Là người Do Thái, những Kitô hữu đầu tiên đã thừa hưởng nhiều cách nói về 

Thiên Chúa: chẳng hạn, như Thiên Chúa của “Abraham, Isaac và Giacóp”, như Thiên Chúa 

đấng đã mang dân mình ra khỏi đất Ai Cập. Sau khi đức Giêsu phục sinh từ cõi chết, họ nhìn 

Thiên Chúa qua lăng kính của Ngày Phục Sinh đầu tiên và thêm vào đó một “thuộc tính” nữa 

của Thiên Chúa. Bây giờ họ nói về Thiên Chúa như là Đấng đã cho sống lại và làm vinh 

quang Đức Giêsu chịu đóng đinh. 

       Phaolô cũng đã góp phần cho lối nói này bằng cách mạnh mẽ xác quyết rằng niềm tin 

vào Thiên Chúa đứng vững hay sụp đổ là tùy vào sự phục sinh. Khi vài Kitô hữu ở Côrintô 

bắt đầu nghi ngờ về sự phục sinh của Đức Giêsu thì Phaolô nhấn mạnh: “Nếu Đức Kitô đã 

không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng 

trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa” (1 Cr 15, 14-15). 

Hiển nhiên, thật thảm thương cho những người rao giảng, và cả những thính giả của họ nữa, 

khi họ phải rao giảng một điều gì đó không thật. Nghi ngờ hoặc từ chối sự phục sinh có 

nghĩa là nghi ngờ hoặc từ chối Thiên Chúa. Nói cách khác, tin vào Thiên Chúa là Đấng làm 

trỗi dậy Đức Giêsu đã chết và sẽ làm cho chúng ta cùng trỗi dậy với người, đó không phải là 

khoảng thêm thắt tuỳ ý của Phaolô. Chính Ngày Phục Sinh đã định hình và tô vẽ nên căn 

tính của Thiên Chúa. 

       Vài nhóm Kitô hữu ở Anh Quốc đã phản ứng lại một quảng cáo mới đây về chủ nghĩa 

vô thần bằng cách trả tiền để trưng biển mang hàng chữ: “Chắc chắn có Thiên Chúa. Vì thế 

hãy bắt đầu tìm kiếm và vui hưởng đời sống vĩnh cửu”. Thánh Phaolô còn muốn nói rõ ràng 

hơn nữa: “Chắc chắn có Thiên Chúa của sự phục sinh. Vì thế hãy bắt đầu tìm kiếm và vui 

hưởng đời sống vĩnh cửu”. 

 

Mối liên kết giữa Thánh Thể và sự phục sinh 

Sau khi được rửa tội và gia nhập cộng đoàn Kitô giáo, Phaolô thấy các tín hữu đã cử hành 

Thánh Thể vào ngày của Chúa (Chúa Nhật) như một hoạt động phụng tự chính yếu của họ. 

Đến lượt mình, ngài đã đưa thực hành Thánh Thể này vào các cộng đoàn mà ngài thành lập ở 

Côrintô và các nơi khác. Dưới cái nhìn của Thánh Thể, ngài không chịu đựng được óc bè 

phái đã làm phân rẽ cộng đoàn Côrintô. Khi tìm cách cứu chữa những sự chia rẽ này, ngài 

nhắc nhở tín hữu về những gì mà Chúa Giêsu đã làm vào bữa Tiệc Ly. 

       Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: 

"Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy 

vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là 

chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy 

vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." (1 Cr 11,23-25). 

        Sau khi nhắc lại lời và cử chỉ của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly, Phaolô rút ra ý nghĩa 

của Thánh Thể đối với các tín hữu ở Côrintô: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn 

Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền cái chết của Chúa (đã phục sinh) cho đến khi 

Ngài đến.” (1 Cr 11,26). 

         Bằng cách này, Phaolô đã tóm tắt toàn bộ ý nghĩa và sứ điệp của Thánh Thể khi rao 

giảng cái chết của Đức Kitô – bây giờ là vô hình nhưng thật sự hữu hình trong vinh quang 

sống lại của ngài – trong niềm hy vọng ngài sẽ trở lại trong vinh quang khi lịch sử nhân loại 

kết thúc. Có một con đường thẳng đi từ những gì Phaolô đã viết cho đến lời tung hô Thánh 



Thể: “Khi ăn bánh và uống chén này, chúng con tuyên xưng Chúa chịu chết cho đến khi ngài 

đến trong vinh quang”. 

       Chúa Giêsu thiết lập Thánh Thể để diễn tả bằng bí tích những gì mà cái chết và sự phục 

sinh của ngài sẽ mang lại: có một mối dây huynh đệ thâm sâu giữa những người theo ngài, 

nhờ mối quan hệ của giao ước mới với Thiên Chúa, và tình huynh đệ này sẽ kéo dài mãi cho 

đến khi Nước Trời đến. Khi giải quyết những sự chia rẽ đã huỷ hoại cộng đoàn Kitô hữu ở 

Côrintô, Phaolô đi đến tận tâm điểm của vấn đề. Bằng việc cử hành Thánh Thể, họ đang 

tuyên xưng với nhau và với thế giới về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là Chúa của 

mình cũng như họ mong chờ ngài sẽ đến trong vinh quang. Vậy thì làm sao có thể dung 

dưỡng được sự chia rẽ đang làm tổn thương sự hiệp thông của họ trong thân thể của Đức 

Kitô? 

 

Triển vọng vũ trụ của sự phục sinh nơi Đức Kitô 

Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể thấy một vài khai triển trong tư tưởng của 

ngài về sự phục sinh của Đức Kitô và tác động của nó. Ngay trong thư đầu tiên của mình, 

Phaolô suy nghĩ về sự phục sinh trong khuôn khổ mà những kitô hữu đồng bạn chia sẻ với 

ngài. Khi làm chứng cho niềm hy vọng của họ về việc Đức Kitô đến trong vinh quang, họ và 

Phaolô chỉ nghĩ về những thiện nam tín nữ trong các cộng đoàn Kitô hữu, những người đã 

chết và những người vẫn còn đang sống vào lúc Chúa đến (1 Tx 4,13-18). Tất cả mọi tín hữu 

sẽ cùng được chúc phúc vào lúc cuối cùng và sẽ sống mãi với Chúa phục sinh. 

        Mười năm hoặc đại loại nhiều năm sau đó, phạm vi tư tưởng của Phaolô về sự phục 

sinh đã đột nhiên mở rộng ra. Bây giờ ngài hiểu rằng sự phục sinh đang hoạt động để cho cả 

thế giới đã được sáng tạo này trở nên tốt đẹp hơn, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. 

Một thời đại mới thoát khỏi cảnh suy tàn và sự chết đã bắt đầu rồi, và là sự nếm hưởng trước 

một vũ trụ tương lai đã được biến đổi. Dầu có ý thức về điều này hay không, tất cả nhân loại 

và toàn thể vũ trụ thật sự đang sống trong niềm hy vọng về một sự biến đổi vinh quang và 

chắc chắn sẽ đến (Rm 8,18-25). 

         Đó là bốn lãnh vực mà Phaolô đã khai sáng cho chúng ta về đức tin Phục Sinh của 

những tín hữu đầu tiên và những gì mà đức tin ấy mang đến cho cá nhân ngài. Còn nhiều 

điều nữa về đức tin của Ngày Phục Sinh và suy tư của Phaolô về nó, nhưng ít nhất đây là bốn 

lãnh vực đáng để khám phá. Nó cho chúng ta thấy Phaolô đã đóng góp những chi tiết quý giá 

gì vào cuộc hội ngộ của ngài với Chúa sống lại và cái nhìn riêng của ngài về sự phục sinh 

của Đức Kitô mang lại ý nghĩa gì cho căn tính của Thiên Chúa, cho việc cử hành Thánh Thể 

và niềm hy vọng Kitô giáo về toàn thể nhân loại và vũ trụ đã được sáng tạo.  
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