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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TẠI GIA 
 

LỜI MỞ ĐẦU: 

Hƣớng Dẫn Viên: Kính thưa quý ông bà and 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 

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

Mọi ngƣời: Amen 
 

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

Hƣớng 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 ngƣời: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. 

 

Kế đó là nghi thức sám hối. 

 

NGHI THỨC SÁM HỐI 
 

Hƣớng 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. 
 

Hƣớng Dẫn Viên: Chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thú Nhận 
 

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

trong tƣ tƣởng, 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 trƣớc tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen 
 

Thinh lặng giây lát 
 

Hƣớng Dẫn Viên: Chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thƣơng xót 
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Tiếp đến là Kinh Xin Chúa 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. 

 

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

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm A 

BÀI ĐỌC I                                         Ed 37,12-14 

Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. 
 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 

Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa 

các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức 

Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí 

của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các 

ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn 

của Đức Chúa. 
 

Cuối bài đọc, người đọc sách kết thúc: Ðó là Lời Chúa. 
 

Mọi ngƣời: Tạ ơn Chúa. 

 

ĐÁP CA:      Tv 129, 1-2.3-4.5-6ab.6c-8 (Đ. c.7bc) (Xướng viên hoặc đọc hoặc hát thánh vịnh. Người 

khác đọc hoặc hát câu đáp.) 
 

Ngƣời đọc: Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

Chung: Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Ngƣời chan chứa. 
 

Ngƣời đọc: Từ vực thẳm con kêu lên Ngài,/ lạy Chúa,/ muôn lạy Chúa,/ xin Ngài nghe tiếng con./ 

Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

Chung: Chúa luôn từ ái… 
 

Ngƣời đọc: Ôi lạy Chúa,/ nếu như Ngài chấp tội,/ nào có ai đứng vững được chăng?/ Nhưng Chúa vẫn 

rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. 

Chung: Chúa luôn từ ái… 
 

Ngƣời đọc: Mong đợi Chúa,/ tôi hết lòng mong đợi,/ cậy trông ở lời Người./ Hồn tôi trông chờ Chúa,/ 

hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

Chung: Chúa luôn từ ái… 
 

Ngƣời đọc: Hơn lính canh mong đợi hừng đông,/ trông cậy Chúa đi,/ Ít-ra-en hỡi,/ bởi Chúa luôn từ ái 

một niềm,/ ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa./ Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội 

khiên muôn vàn. 

Chung: Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Ngƣời chan chứa. 
 

BÀI ĐỌC II:                                         Rm 8,8-11 

Thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, ngự trong anh em. 
 

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 



Thưa anh em, 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. 

Đó là Lời Chúa. 

 

Hƣớng Dẫn Viên: Mời mọi người đứng lên để đọc Lời Tung Hô Tin Mừng 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:                 Ga 11,25a.26 

Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ.  

 

Hƣớng Dẫn Viên:  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
 

Mọi ngƣời: Lạy Chúa, vinh danh Chúa 

 

TIN MỪNG:                                        Ga 11,1-45 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 
 

Hồi đó, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và 

Ma-ri-a. Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-

da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người 

Thầy thương mến đang bị đau nặng.” Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, 

nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn 

vinh.” 

 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.  

Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi 

đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!” Các môn đệ 

nói: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” Đức 

Giê-su trả lời: “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh 

sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!” 

 Nói những lời này xong, Người bảo họ: “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, 

Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, 

anh ấy sẽ khỏe lại.” Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ 

thường. Bấy giờ Người mới nói rõ: “La-da-rô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có 

mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.”  Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các 

bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” 

 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a 

cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-

ri-a. vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô 

Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã 

không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho 

Thầy.” Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ 

chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai 

tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. 

Chị có tin thế không?” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên 

Chúa, Đấng phải đến thế gian.”  

Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!” Nghe vậy, cô 

Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô 



Mác-ta đã ra đón Người. Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô 

vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. 

Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa 

Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô 

cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở 

đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức Giê-su liền khóc. Người Do-thái mới nói: 

“Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!” Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở 

mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. 

Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này 

đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được 

bốn ngày." Đức Giê-su bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh 

quang của Thiên Chúa sao?” Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: “Lạy 

Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân 

chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” Nói xong, Người kêu lớn tiếng: 

“Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức 

Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”  

Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, 

có nhiều kẻ đã tin vào Người.  
 

Dứt Tin Mừng, Hƣớng Dẫn Viên:   Ðó là lời Chúa. 
 

Mọi ngƣời:  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

 

Thinh lặng giây lát 

 

Hƣớng Dẫn Viên: Xin mời mọi người ngồi xuống 

Đọc Bài Suy Niệm của Đ/Ô Quản Nhiệm (Hướng Dẫn Viên hay một người khác được chỉ định) 
 

Anh chị em thân mến, 

Trong Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A, bài Tin Mừng của Thánh Gioan 11, 1-45 cho thấy Chúa Giêsu 

là sự sống và là sự sống lại. Chính Ngài đã phục sinh Ladarô, đem lại sự đoàn tụ, niềm vui và hạnh 

phúc cho gia đình Mátta, Maria và Ladarô. 

      Qua việc Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại, Chúa Giêsu khẳng định quyền năng của Ngài để đem lại 

niềm hy vọng cho mọi người. Ngài nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì 

dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26). 

Tuy Ladarô được sống lại, nhưng anh chưa đi vào cuộc sống trường sinh. Anh được đưa trở lại cuộc 

sống tạm thời của trần thế mà thôi. Cuối cùng, anh cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác, vì bản chất 

cuộc sống trần gian luôn tạm bợ và giới hạn.  

      Hơn nữa, Chúa Giêsu chưa chiến thắng sự chết một cách tuyệt đối, nên Ngài chưa ban cuộc sống 

trường sinh cho anh. Vì vậy, thân xác anh khác thân xác phục sinh của Chúa sau này. Và sự sống lại 

của anh khác sự sống lại của Chúa sau cuộc thương khó. Sự sống lại của Chúa là sự sống trong một 

cuộc sống mới với thân xác được biến đổi để sống muôn đời.  

      Tuy nhiên, việc anh Ladarô được sống lại là một dấu chỉ về quyền năng của Chúa Giêsu, cũng như 

cuộc biến hình trên núi cũng nhằm mục đích biểu lộ bản chất thần linh của Ngài. Nhờ đó, các môn đệ 

được dần dà tăng thêm niềm tin vào Chúa Giêsu và có niềm hy vọng, nhất là trong cơn khủng hoảng 

sau này, khi Chúa chịu nạn, chịu chết. 

       Phép lạ Ladarô sống lại nói gì với chúng ta? Dĩ nhiên, chúng ta có niềm hy vọng vào Chúa Giêsu 

Kitô, vì Ngài là sự sống và là sự sống lại. Chúng ta có niềm hy vọng rằng cuộc sống sẽ không đi vào 

đường cùng, và sự chết chỉ là cánh cửa mở vào thế giới mai sau, với cuộc sống trường sinh và hạnh 

phúc.  

      Tuy nhiên, việc Ladarô sống lại cũng nói lên một khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống. Sống 

không phải chỉ là hoạt động của thân xác, nhưng còn là sống trong quan hệ yêu thương với tha nhân. 

Anh Ladarô sống lại không phải là để sống cô độc, chỉ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc và hoạt động một 



mình, riêng lẻ. Ngược lại, anh được phục sinh là để đoàn tụ với hai người chị là Mácta và Maria cùng 

những người thân quen. Anh bước ra khỏi mồ là để trở lại trong quan hệ yêu thương của gia đình và 

làng xóm. Bởi vậy một cuộc sống đúng nghĩa là một cuộc sống trong quan hệ yêu thương với Chúa và 

với tha nhân. 

        Niềm hy vọng vào sự sống lại để hưởng phúc trường sinh thúc đẩy chúng ta nuôi dưỡng linh hồn 

mình trong việc mến Chúa, yêu người. Phép lạ Ladarô sống lại không chỉ nhắc nhở cho chúng ta về hy 

vọng sống lại mà còn thúc đẩy chúng ta sống quan hệ yêu thương với Chúa và với nhau. Có như thế, 

thì chúng ta mới được sống lại thật về phần linh hồn cùng với thân xác phục sinh để vui hưởng hạnh 

phúc muôn đời. 
 (Trích đoạn từ bài suy niệm “HY VỌNG SỐNG LẠI” 06/04/2014 của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm) 

 

Thinh lặng 1 phút 

 

Hƣớng 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 

 

Hƣớng Dẫn Viên: Xin mời mọi người đứng 
 

1. Lạy Chúa, Ngài là là ‘sự sống lại và là sự sống’. Xin ban Thần Khí của Chúa xuống trên chúng 

con, mọi gia đình, Cộng Đồng, Giáo Hội, xã hội và toàn thế giới, để chúng con được sống trong 

bình an và biết xác tín rằng: Chúa chính là nguồn sự sống và hạnh phúc đích thực của chúng con.  

Chúng con cầu xin Chúa. 
 

Mọi ngƣời: 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. Xin ban cho các vị ấy những ân sủng cần thiết, để họ có 

thể làm những quyết định khôn ngoan, phù hợp với thánh ý Chúa, giữa cơn đại dịch hiểm nghèo 

hiện nay. Chúng con cầu xin Chúa. 
 

Mọi ngƣời: 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 

 



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

Lạy Cha: 

 

Mọi ngƣời: Lạy Cha chúng con ở... 

 

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

Hƣớng Dẫn Viên: Chúng ta rước lễ thiêng liêng bằng cách đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng để xin 

Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình. 

 

KINH RƢỚC 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 
 

Hƣớng 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 ngƣời: Amen 
 

Hƣớng Dẫn Viên:  bắt một bài hát về Đức Mẹ  

 

ĐỌC KINH KẾT THÚC 
 

KINH TRÔNG CẬY 
 

Hƣớng 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 ngƣời: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

 

CÁC CÂU LẠY 
 

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

Mọi ngƣời: Thƣơng xót chúng con. 
 

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

Mọi ngƣời: Cầu cho chúng con. 
 

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

Mọi ngƣời: Cầu cho chúng con. 
 

Hƣớng Dẫn Viên: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
 

Mọi ngƣời: Cầu cho chúng con. 
 

Hƣớng Dẫn Viên: Lạy bà thánh Mary MacKillop 
 

Mọi ngƣời: Cầu cho chúng con. 
 

Hƣớng Dẫn Viên: Nữ Vương ban sự bằng an. 

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


Mọi ngƣời: Cầu cho chúng con. 
 

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

Mọi ngƣời: Amen. 

********************** 

Cách hiểu ký hiệu Kinh Thánh để tìm các bài đọc. 
Thí dụ: đoạn Kinh Thánh 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a. Đây là sách Sa-mu-en quyển thứ nhất, chương 16, câu 1b, 

câu 6 đến câu 6, câu 10  đến câu 13a). Nếu tìm theo Kinh Thánh, thì tìm sách Sa-mu-en quyển thứ nhất, tìm đến 

chương 16, tìm đến câu 1b. Sở dĩ có câu 1b vì người ta chia câu này thành hai phần, một nửa câu đầu thì gọi là 

1a, nửa câu sau gọi là 1b. Bỏ các câu 2-5, tìm đến câu 6-7, rồ bỏ câu 8-9, đọc câu 10-13a. 
 

KINH ĐỨC MẸ THUYỀN NHÂN 
 

Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân,  

    Mẹ là Ngôi Sao Sáng của chúng con trên biển đời. Xin Mẹ đoái thương đến chúng con, và đồng 

hành với chúng con trong đức tin. Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, để chúng con biết lắng 

nghe lời Chúa, biết suy niệm lời Chúa, và biết thực hành lời Chúa.  Xin Mẹ dạy chúng con biết cảm tạ 

Chúa khi vui, và hướng về Chúa khi buồn, để được Ngài ban ơn trợ giúp.  Khi chúng con sa ngã lạc 

đường, xin Mẹ đưa tay nâng đỡ, và dẫn dắt chúng con trở về với Chúa.  Xin Mẹ giúp chúng con biết 

sám hối tội lỗi, để được ơn tha thứ của Chúa, được làm hòa cùng Chúa, và được sống lại trong ơn 

nghĩa của Ngài.  

     Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin che chở chúng con.  

     Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.  

     Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin ở với chúng con luôn mãi. Amen.  
 

(Do Đức Ông Nguyễn Minh-Tâm biên soạn và được Đức Tổng Giám Mục Adealide, Philip Wilson DD JCL phê chuẩn – 2012) 

 

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 BA 
Ý cầu nguyện: Cầu người Công Giáo tại Trung Quốc. Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn luôn 

trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn. 
 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 
Thứ Hai: 30/03/2020. 

Dn 13,1-9, 15-17, 19-30, 33-62; Ga 8,1-11. 

Thứ Ba: 31/03/2020. 

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30. 

Thứ Tƣ: 01/04/2020.  
Dn 3,14-20, 24-25, 28; Ga 8,31-42. 

Thứ Năm: 02/04/2020. 

Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu. 

St 17,3-9; Ga 8,51-59. 

Thứ Sáu: 03/04/2020.  

Gr 20,10-13; Ga 10, 31-42. 

Thứ Bảy: 04/04/2020. Thánh Isiđôrô, 

giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.    

Ed 37, 21-28; Ga 11, 45-56. 

Dâng cúng trong tuần 
Lưu ý: Mục “Dâng cúng trong tuần” chỉ đăng trên bản Tin bằng giấy mà thôi.” Ai muốn biết, xin lấy 

bản Tin bằng giấy ở Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. 



 

Nhắc nhở cần thiết 
Tôi xin nhắc nhở anh chị em một vài điều cần thiết. 

1. Đóng cửa Thánh Đƣờng vì đại dịch Covid-19 

Như anh chị em biết, chính phủ Úc đã ra lệnh đóng cửa mọi nơi tụ tập công cộng để giảm thiểu sự lây 

nhiễm của bệnh dịch Covid-19. Tương tự như thế, giáo quyền Adelaide cũng ra chỉ thị đóng cửa Nhà 

Thờ. Do đó, Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc 

tuân theo chỉ thỉ này và đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. 

2. Hôn Phối và Covid-19 
Theo luật của chính phủ, Nghi thức hôn phối chỉ được cử hành trong giới hạn 5 ngƣời mà thôi: chủ sự, 

cô dâu chú rể và hai người làm chứng. 

3. Tang lễ và Covid-19 

Theo luật của chính phủ, tang lễ chỉ cử hành với giới hạn 10 ngƣời: chủ sự và 9 người khác. 

4. Thông tin: 
Bản Tin Cộng Đồng và các thứ thông tin khác có để sẵn ở trên bàn trong chái nhà giữa Nhà Chung và 

kho chứa vật dụng. Anh chị em có thể đến lấy để đọc. Tuy nhiên, vì luật cách ly xã hội, xin anh chị em 

đừng đến hàng loạt, nhưng xin đến rải rác, lúc người này, khi người kia. Văn phòng làm việc từ 9g00 

sáng đến1g00 trưa, Thứ Ba đến Thứ Sáu.  

5. Trang mạng: Bản Tin cũng như các thông tin về dịch bệnh Covid-19 sẽ được đưa lên trang mạng 

Cộng Đồng. Xin anh chị em đón xem. 

          Đức Ông Quản Nhiệm 

CÁCH LY TẠI NHÀ VÌ DỊCH COVID-19 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 

Mục đích việc giữ khoảng cách xã hội hay cách ly nhằm giảm bớt việc lây lan của nạn dịch COVID-19 

xuống đến mức tối thiểu. Hiện nay, chính phủ liên bang cũng như tiểu bang khẩn thiết kêu gọi mọi 

người cùng nhau giữ đúng các chỉ định này để ngăn ngừa việc lây nhiễm của bệnh dịch. Dưới đây là 

một số hướng dẫn về việc cách ly: 

Ai phải cách ly? 

      1. Tất cả những ai đi du lịch ngoại quốc về đến Úc phải tự cách ly 14 ngày kể từ ngày đặt chân trở 

về Úc. 

      2. Bắt đầu từ 4g chiều Thứ Ba ngày 24 Tháng 3 năm 2020, tất cả những ai đến Nam Úc (từ những 

tiểu bang khác) phải tự cách ly 14 ngày kể từ ngày đặt chân đến Nam Úc. 

3. Tất cả những ai tiếp cận gần với những người có dương tính với COVID-19 phải tự cách ly 14 ngày 

kể từ lúc tiếp cận. 

4. Mặc dầu quý vị không có các triệu chứng của bệnh dịch (sốt, ho khan, đau cổ, khó thở, tức ngực…), 

nhưng đây là chỉ định của chính phủ của nước Úc. Tại Nam Úc, quý vị có thể bị phạt lên tới 

A$25,000.00 nếu không theo đúng chỉ thị này. 

Cách ly nhƣ thế nào? 

    1. Quý vị phải sống cách biệt với những người chung quanh và không được phép rời nhà. Quý vị 

không được phép đi đâu hết trong suốt thời gian cách ly. 

    2. Nếu sống chung một nhà với những người thân, quý vị phải ở phòng riêng và tất cả các đồ dùng 

cá nhân cũng phải riêng kể cả trong vấn đề ăn uống, vệ sinh… Không dùng chung các đồ dùng vật 

dụng cá nhân như bát, đũa, muỗng, ly, bàn chải đánh răng, khăn mặt... Không ăn chung cùng với 

những người khác trong gia đình. Nếu không có điều kiện sống cách biệt nêu trên, thì tất cả những 

người trong cùng một nhà sẽ phải cùng cách ly. Nếu trong gia đình có những người cao niên, trẻ em 

nhỏ hoặc những người có các căn bịnh về tim mạch, phổi hoặc thận và tiểu đường thì những người này 

tốt nhất không nên sống chung với người đang cách ly. 

     3. Người bị cách ly phải đeo khẩu trang khi đi lại trong nhà và giữ khoảng cách thật xa (ít nhất là 2 

mét) với những người sống chung. 

     4. Nên khử trùng (dùng disinfectant) và lau chùi (dùng cleaning wipe) các bề mặt như tay cầm cửa, 

nút bấm, phòng tắm, toilet, nhà bếp… thường xuyên ít nhất 2 lần một ngày. 

      5. Nên ăn uống đều đặn để giữ gìn sức khỏe và luôn giữ tinh thần được thoải mái và bình an. 



      6. Trong lúc bị cách ly, nếu quý vị bị thở khó khăn và bị tức ngực, quý vị gọi ngay số 000. Nếu quý 

vị có các triệu chứng như sốt (thân nhiệt từ 37.5
o
C trở lên), ho khan, đau cổ, … quý vị phải điện thoại 

ngay cho bác sĩ gia đình, cho bộ Y Tế Nam Úc qua số 1300 232 272 hoặc Coronavirus Health 

Information line qua số 1800 020 080 để được giúp đỡ. Hoặc quý vị có thể đến các phòng khám bệnh 

đặc biệt để thử nghiệm dương tính COVID-19. Quý vị không nên tự ý đến phòng mạch bác sĩ hoặc 

bệnh viện vì có thể sẽ gây lây nhiễm cho người khác. 

Sau thời gian 14 ngày cách ly 

 Nếu quý vị bình thường và không có triệu chứng, quý vị có thể trở lại sinh hoạt bình thường như 

những người khác. Quý vị luôn nhớ thi hành các phương pháp vệ sinh căn bản để phòng ngừa dịch 

bệnh. 

       Chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em đã đọc mẩu tin này.                

Anphongsô Nguyễn Quang Bình 

Chủ Tịch HĐMV 
 

CÁC KHÓA HỌC 
1. Khóa Học Giáo Lý Chuẩn Bị Rửa Tội Trẻ Em 
 

2. Khóa Học “Ơn Gọi Hôn Nhân”- Khóa 6/2020 
 

3. Khóa Học Giáo Lý cho Ngƣời Lớn Nhập Đạo Công Giáo (RCIA 2019/2020) 
 

Vì lý do Đại Dịch nCovid19, mọi sinh hoạt đạo đời của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc sẽ 

tạm ngưng cho tới khi có thông báo mới. 

Những đôi hôn phối nào cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với Đức Ông Quản Nhiệm hay Sơ Trang qua 

điện thoại di động. 

Nguyện xin Thiên Chúa Từ Ái che chở, ban cho mọi người trong Cộng Đồng chúng ta và toàn thế giới 

mọi ân sủng cần thiết để cùng nhau vượt qua tai biến này.  

                   Nt. Maria Trần Thị Thu Trang RSM 

Phụ Tá Mục Vụ 
 

Đổi Giờ 
Tiểu bang Nam Úc sẽ đổi giờ vào lúc 3g00 sáng Chúa Nhật 05/04/2020 thành 2g00 sáng. Trước khi đi 

ngủ tối Thứ Bảy 04/04/2020 xin quý vị điều chỉnh đồng hồ lùi lại 1 giờ. Thí dụ: Nếu đi ngủ lúc 11g00 

đêm, thì trước khi ngủ chúng ta điều chỉnh đồng hồ thành 10g00 đêm. 
 

Cầu nguyện theo Kinh Thánh  để chống lại dịch bệnh 
 

Kinh thánh chứa đầy những lời nguyện cầu, kêu xin Chúa bảo vệ chống lại các bệnh dịch khác nhau. 

     Kinh thánh thường đề cập đến những tai ương, và mỗi khi có người gặp phải họ đều kêu xin Chúa 

giữ gìn. Cầu nguyện là câu trả lời đầu tiên đối với nhiều người trong Kinh thánh, vì họ biết rằng Thiên 

Chúa có uy quyền giải thoát họ khỏi khổ đau, nếu điều đó phụ hợp với ý muốn của Ngài. 

      Dưới đây là một số lời nguyện ngắn được tìm thấy trong Kinh Thánh để đọc trong những thời điểm 

khó khăn: 
 

1Sbn 21,17: Đavít thưa cùng Chúa: “Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, xin tay Ngài cứ đè nặng 

trên con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng hoạ xuống dân Ngài! 

 

Thánh vịnh 91 
Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao/ và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,/ hãy thưa với CHÚA rằng: 

"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,/ là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài."/ 

        Chính Chúa gìn giữ bạn/ khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc./ Chúa phù trì che chở, 

dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:/ lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. 

         Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng/ hay mũi tên bay giữa ban ngày,/ cả dịch khí hoành hành 

trong đêm tối,/ cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. 

        Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,/ dù hai bên có chết cả vạn người,/ riêng phần bạn, tuyệt nhiên 

không hề hấn. 



Thánh vịnh 39 
Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa,/ tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan. 

       Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người,/ điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục,/ thật con 

người chỉ như hơi thở. 

        Lạy CHÚA, xin nghe lời con nguyện cầu,/ tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe./ Con khóc 

lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc,/ vì con là thân khách trọ nhà Ngài,/ phận lữ hành như hết thảy cha ông. 

       Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thoả,/ trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa. 

 

Lời nguyện của Giêrêmia 17, 14 

Lạy ĐỨC CHÚA, xin chữa lành con, để con được chữa lành, xin cứu thoát con, để con được cứu thoát, 

vì vinh dự của con chính là Ngài! 

 

Thánh vịnh 41: Lời cầu của bệnh nhân 

Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:/ trong ngày hoạn nạn, sẽ được CHÚA cứu nguy. 

      CHÚA bảo vệ và giữ gìn mạng sống,/ lại ban cho hạnh phúc trên đời,/ không trao họ cho địch thù 

hung hãn. 

     Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu,/ lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành. 

 

Matthêu 8, 8-11: Lời cầu xin của viên đội trƣởng “Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng 

đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy 

dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo 

người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm." Nghe vậy, Đức 

Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một 

người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế”. 
 

Thánh vịnh 6 
Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,/đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. 

       Lạy CHÚA, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,/ chữa lành cho, vì gân cốt rã rời./ Toàn thân 

con rã rời quá đỗi,/ mà lạy CHÚA, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ? 

       Lạy CHÚA, xin trở lại mà giải thoát con,/ cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu./ Chốn tử vong, ai nào 

nhớ Chúa,/ nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài? 

       Rên siết đã nhiều, nên con mệt mỏi,/ trên giường ngủ, những thổn thức năm canh,/ từng giọt vắn 

dài, lệ tuôn đẫm gối,/ mắt hoen mờ vì quá khổ đau,/ thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm. 

       Đi cho khuất, hỡi bọn làm điều ác,/ vì CHÚA đã nghe tiếng nức nở ta rồi,/ CHÚA đã nghe tiếng ta 

cầu khẩn,/ CHÚA đón nhận lời ta nguyện xin. 

       Ước gì hết mọi kẻ thù tôi/ phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp,/ vội tháo lui, nhục nhã ê chề./ Con 

đã thưa cùng Chúa:/ Lạy CHÚA, xin thương xót và chữa lành con,/ quả thật con đắc tội với Ngài.  

       Lũ địch thù buông câu nguyền rủa/ bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xoá nhoà? 

       Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối,/ nhưng chủ ý thâu tin độc địa,/ vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao.  

       Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào,/ tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm:  

       "Chứng nan y thâm nhập nó rồi,/ đã liệt giường là không dậy nổi đâu!" 

       Cả người bạn thân con hằng tin cậy,/ đã cùng con chia cơm sẻ bánh,/ mà nay cũng giơ gót đạp 

con! 

       Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA,/ xin thương xót và nâng con trỗi dậy,/ để con trả chúng mối hận 

này. 

       Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật,/ nếu kẻ thù không đắc thắng hò reo. 

      Chúa nâng đỡ con vì con vô tội,/ và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.  

      Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,/ từ muôn thuở cho đến muôn đời. A-men. A-men.  

 Philip Kosloski/Aleteia 

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ Nguồn tin: gpquinhon.org  
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