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LỜI MỞ ĐẦU: 
 

Hướng 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 
 

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. 

 

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 
 

Tiếp đến là Kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức 

sám hối: 



 

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. 
 

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

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

 Vọng Phục Sinh 

BÀI ĐỌC I: (Bài Đọc 3 trong Sách Bài Đọc) 

Xh 14, 15 – 15, 1a 
 

Bài trích sách Xuất Hành. 

Khi ấy, con cái Ít-ra-en thấy người Ai-cập tiến đến sau lưng, thì kinh hãi, liền lớn 

tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Có gì mà phải kêu cứu 

Ta? Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt 

biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi 

vào. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo 

sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng 

toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai-cập sẽ biết rằng chính 

Ta là Đức Chúa, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến 

xa và kỵ binh của vua ấy." 

      Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Ít-ra-en, lại rời chỗ mà xuống 

đi đàng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng 

ngũ Ai-cập và hàng ngũ Ít-ra-en. Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây lại sáng 

soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không xáp lại gần nhau được. Ông Mô-sê 

giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn 

biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, và con cái Ít-ra-en đi vào 

giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai-

cập đuổi theo; toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vào giữa 

lòng biển, đằng sau dân Ít-ra-en. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa 

nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người làm 

cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai-cập bảo 

nhau: "Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai-cập để 

giúp họ." Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập 

xuống trên quân Ai-cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng." Ông Mô-sê giơ 

tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Ai-cập đang chạy 

trốn thì gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã quân Ai-cập giữa lòng biển. Nước ập 

xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pha-ra-ô đã theo 

dân Ít-ra-en đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. Còn con cái Ít-ra-en đã 

đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày 



đó, Đức Chúa đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi 

thây trên bờ biển. Ít-ra-en thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. 

Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của 

Người. 

       Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Đức Chúa bài ca sau 

đây. Họ ca rằng:  
 

[ĐÁP CA:  Xh 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18. (Đ. c. 1b)] 

 

Người đọc: Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

Chung: Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 
 

Người đọc: Tôi xin hát mừng Chúa, /Đấng cao cả uy hùng:/ Kỵ binh cùng chiến 

mã, /Người xô xuống đại dương./ 

Chung: Nào ta hát mừng Chúa, … 
 

Người đọc: Chúa là sức mạnh tôi, /là Đấng tôi ca ngợi,/ chính Người cứu độ tôi./ 

Người là Chúa tôi thờ, /xin dâng lời vinh chúc,/ Người là Chúa tổ tiên, / xin mừng 

câu tán tụng. 

Chung: Nào ta hát mừng Chúa, … 
 

Người đọc:   Người là trang chiến binh,/ danh Người là "Đức Chúa!"/ Xa mã Pha-

ra-ô, /Người xô xuống lòng biển,/ tướng dũng với binh hùng / chết chìm trong Biển 

Sậy. 

Chung: Nào ta hát mừng Chúa... 

Người đọc:   Vực thẳm vùi lấp chúng,/ chúng chìm xuống nước sâu/ chẳng khác 

nào hòn đá./ Lạy Chúa, tay hữu Ngài/ đã biểu dương sức mạnh./ Tay hữu Ngài, lạy 

Chúa, / đã nghiền nát địch quân. 

Chung: Nào ta hát mừng Chúa... 
 

Người đọc: Ngài cho dân tiến vào,/ định cư họ trên núi, /núi gia nghiệp của Ngài./ 

Lạy Chúa, chính nơi đây/ Ngài chọn làm chỗ ở,/ đây cũng là đền thánh/ tự tay Ngài 

lập nên./ Chúa là vua hiển trị/ đến muôn thuở muôn đời. 

Chung: Nào ta hát mừng Chúa... 

 

Bài Đọc II: (Bài Thánh Thư)     Rm 6, 3-11 
 

Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

      Thưa anh em, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh 

tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của 

Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai 

táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền 

năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 

       Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã 

chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã 

sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập 



giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng 

ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của 

tội lỗi. 

      Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với 

Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô 

đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền 

chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay 

Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết 

đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.  

Đó là Lời Chúa. 
 

 

Hướng Dẫn Viên: Mời mọi người đứng lên để đọc Lời Đáp Ca sau đây: 
 (Đáp Ca:  Tv 117, 1-2. 16ab và 17. 22-23.) 
 

Người đọc: Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

Chung: Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 

Người đọc: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương./ Ít-ra-en hãy nói lên rằng:/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Chung: Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 

Người đọc: "Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,/ tay hữu Chúa giơ cao./ Tôi không 

phải chết, nhưng tôi sẽ sống,/ để loan báo những công việc Chúa làm. 

Chung:  Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 

Người đọc: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường./ Đó chính 

là công trình của Chúa,/ công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 

Chung: Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 

 

TIN MỪNG:                                     Mt 28, 1-10 
 

Hướng Dẫn Viên:  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu. 
 

Mọi người: Lạy Chúa, vinh danh Chúa 
 

Hướng Dẫn Viên:  Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà 

Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất 

rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên 

trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính 

canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các 

bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người 

không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ 

Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ 

cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. 

Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng 

rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 



      Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần 

Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị 

em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy 

Thầy ở đó." 
 

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

 

Mọi người:  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

 

Thinh lặng giây lát 

 

Hướng 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, 
 

Tối hôm nay chúng ta cùng với toàn thề Giáo Hội cử hành mầu nhiệm trọng đại 

nhất trong truyền thống đức tin của chúng ta. Biến cố phục sinh của Chúa Giêsu 

Kitô xác định Ngài chính là Thiên Chúa hằng sống và yêu thương. Biến cố này là 

căn bản cho đức tin của chúng ta, bởi vì không có biến cố phục sinh, mọi sự chúng 

ta tin đều trở thành vô ích. Thánh Phaolô viết: “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, 

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

rỗng” (1Cr 15: 14). 

        Tuy biến cố phục sinh quan trọng, nhưng không phải ai cũng chứng kiến rõ 

ràng. Chỉ các môn đệ mới được chứng kiến, nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy một phần 

mà thôi. Bởi vì, Thiên Chúa không muốn lệ thuộc vào sự kiểm soát của loài 

người.Chúa có đường lối của Ngài. Ngài thực hiện cuộc phục sinh theo cách thế 

riêng biệt của Ngài. 

        Bài Tin Mừng thánh Mátthêu chúng ta vừa nghe mô tả một và khía cạnh, như 

đất rung chuyển, phiến đá lấp cửa mộ lăn ra, thiên thần Chúa từ trời xuống để loan 

tin. Trước đây, thiên thần báo tin cho các mục đồng về biến cố Giáng Sinh, rồi các 

mục đồng cũng báo Tin Mừng Giáng Sinh. Nay thiên thần cũng loan báo tin mừng 

Phục Sinh cho một vài phụ nữ, rồi các phụ nữ này lại trở nên sứ giả đem Tin Mừng 

Phục Sinh cho các môn đệ. Họ được nhắc nhở là báo cho các môn đệ biết rằng 

Chúa sẽ gặp họ tại Galilê.  Ngoài những mô tả như thế và các lần hiện ra của Chúa 

Giêsu Kitô với các môn đệ, không ai được biết Ngài chỗi dậy từ cõi chết bằng cách 

nào. Tuy nhiên, các môn đệ của được biến đổi trọn vẹn từ trạng thái bên trong tâm 

hồn đến cuộc sống bên ngoài. Chính ví vậy, họ rao giảng Tin Mừng và trung thành 

với Chúa cho đến giọt máu cuối cùng. 

       Như các môn đệ thời xưa, chúng ta cũng được kêu gọi làm sứ giả của Tin 

Mừng Phục Sinh. Tin Mừng Phục Sinh chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Tin Mừng đó 

được cử hành qua nghi thức phụng vụ tối nay. Phụng vụ khởi đầu là nghi thức làm 

phép lửa và đốt nến Phục Sinh. Cây nến Phục Sinh là biểu tượng cho Chúa Kitô và 



ánh sáng của Ngài. Khi Chúa sống lại Chúa đã xóa tan nỗi sợ hãi của các môn đệ và 

các phụ nữ. Trong Tin Mừng Mátthêu, lời đầu tiên Chúa nói với các phụ nữ là” Chị 

em đừng sợ”. Chúa xóa tan bóng tối của tội lỗi bao trùm nhân loại. Chúa xóa than 

bóng tối của ngu dốt để đem đến sự khôn ngoan của Ngài cho nhân loại. Chúng ta 

xin Chúa cho mình được luôn ý thức rằng Chúa hiện diện trong cuộc đời mình và 

xóa tan mọi nỗi sợ hãi. Cuộc sống con người luôn bao hàm nhiều thứ sợ hãi. Khi 

chúng ta xác tín váo Chúa và gắn bó với Ngài, chúng ta được ơn Chúa trợ giúp, 

đồng thời chúng ta không cô đơn trên đường đời. Từ đó, chúng ta không còn sợ hãi, 

nhưngan bình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì đối với Chúa, không có gì là không 

thể làm được (Lc1:37). 

      Ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh xóa tan tội lỗi, bởi vì bất cứ ai tin vào 

Chúa Giêsu Kitô và chịu phép rửa đều được ơn tha thứ tội tổ tông và tội mình làm. 

Họ được trở nên con cái Thiên Chúa. Nếu họ tiếp tục sống theo đường lối của Chúa 

Kitô, thì họ luôn đi trong ánh sáng của Ngài. 

      Ánh sáng của Chúa Kitô xóa tan sự ngu dốt của loài người. Ngài đem đến cho 

nhân loại sự khôn ngoan của đức tin để được ơn cứu độ. Đây không phải là sự khôn 

ngoan của các chân lý khoa học, nhưng là sự khôn ngoan để sống phù hợp với 

phẩm giá con người và với tư cách là con cái Chúa. Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ 

ràng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa 

Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6). Do đó, tin vào Chúa Giêsu Kitô và sống theo 

giáo huấn của Ngài sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta ở đời này sự sống đời sau 

trong cõi trường sinh. 
(Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 15/04/2017) 

 

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. 
 
 

1. Chúa đã chiến thắng sự chết /để củng cố niềm tin cho chúng con  về ánh sáng 

hằng sống của Chúa Phục Sinh. / Xin ban sức sống và niềm bình an đích thực 

của Chúa /cho mỗi người chúng con / để sợ hãi, chết chóc, bóng tối của sự dữ…/ 

không còn có sức mạnh làm chủ chúng con nữa./ 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 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 đại 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. 
 

 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 
 

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

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. 
 

Thinh lặng 1 phút 
 

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


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. 
 

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. 

********************* 
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. 

Xin xem thêm bảng „Tên & Ký Hiệu các Sách Kinh Thánh ở cuối „Tiểu Tập Phụng Vụ này‟ 

 

KINH 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÊN & KÝ HIỆU SÁCH THÁNH KINH 

SÁCH CỰU ƯỚC 

STT TÊN SÁCH 
KÝ 

HIỆU 
 STT TÊN SÁCH 

KÝ 

HIỆU 
 STT TÊN SÁCH 

KÝ 

HIỆU 

Ngũ Thư  16 Nơ-khe-mi-a Nkm  31 Ai-ca Ac 
1 Sáng Thế St  17 Tô-bi-a Tb  32 Ba-rúc Br 

2 Xuất Hành   18 Giu-đi-tha Gđt  33 Ê-dê-ki-en Ed 

3 Lê-vi Lv  19 Ét-te Et  34 Đa-ni-en Đn 
4 Dân Số Ds  20 1 Ma-ca-bê 1 Mcb  35 Hô-sê Hs 

5 Đệ Nhị Luật Đnl  21 2 Ma-ca-bê 2 Mcb  36 Giô-en Ge 
Các Sách Lịch Sử  Các Sách Khôn Ngoan  37 A-mốt Am 

6 Giô-suê Gs  22 Gióp G  38 Ô-va-đ-ia Ôv 

7 Thủ Lãnh Tl  23 Thánh Vịnh Tv  39 Giô-na Gn 
8 Rút R  24 Châm Ngôn Cn  40 Mi-kha Mk 

9 1 Sa-mu-en 1 Sm  25 Giảng Viên Gv  41 Na-khum Mk 
10 2 Sa-mu-en 2 Sm  26 Diễm Ca Dc  42 Kha-ba-rúc Kb 

11 1 Vua 1 V  27 Khôn Ngoan Kn  43 Xô-phô-ni-a Xp 
12 2 Vua 2 V  28 Huấn Ca Hc  44 Khác-gai Kg 

13 1 Sử Biên Niên 1 Sb  Các Sách Ngôn Sứ  45 Da-ca-ri-a Dcr 

14 2 Sử Biên Niên 2 Sb  29 I-sai-a Is  46 Ma-la-khi Ml 
15 Ét-ra Er  30 Giê-rê-mi-a Gr     

 

SÁCH TÂN ƯỚC 

STT TÊN SÁCH KÝ HIỆU  STT TÊN SÁCH KÝ HIỆU 
Tin Mừng  14 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2 Tx 

1 Mát-thêu Mt  15 1 Ti-mô-thê 1 Tm 

2 Mác-cô Mc  16 2 Ti-mô-thê 2 Tm 

3 Lu-ca Lc  17 Ti-tô Tt 

4 Gio-an Ga  18 Phi-lê-môn Plm 

Công Vụ  19 Do-thái (Híp-ri) Dt (Hr) 

5 Công Vụ Tông Đồ Cv  20 Gia-cô-bê Gc 

Thư  21 1 Phê-rô 1 Pr 

6 Rô-ma Rm  22 2 Phê-rô 2 Pr 

7 1 Cô-rin-tô 1 Cr  23 1 Gioan 1 Ga 

8 2 Cô-rin-tô 2 Cr  24 2 Gioan 2 Ga 

9 Ga-lát Gl  25 3 Gioan 3 Ga 

10 Ê-phê-xô Ep  26 Giu-đa Gđ 

11 Phi-líp-phê Pl  Khải Huyền 

12 Cô-lô-xê Cl  27 Khải Huyền Kh 

13 1 Thê-xa-lô-ni-ca 1 Tx     

 


