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THƢỢNG HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI  

LẦN THỨ XVI 

THÁNH LỄ KHAI MẠC TẠI CÁC GIÁO PHẬN 

ngày 28.11.2021, Chúa nhật thứ I Mùa Vọng 

 

Ca Nhập Lễ 

ĐGM tiến lên hôn bàn thờ. 

I. Nghi Thức Ðầu Lễ 

Dứt ca nhập lễ, ĐGM vừa làm dấu thánh giá vừa đọc: 

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.  

CĐ: Amen 

Giám mục:  

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, 

tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa 

Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. 

Cộng đoàn:  Amen 

Giám mục ngỏ lời với cộng đoàn bằng những lời sau 

đây hoặc tương tự: 

Anh chị em thân mến, 

Ðại hội thƣờng kỳ của Thƣợng Hội đồng Giám mục lần 

thứ XVI sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm 2023 với chủ 

đề: “Hƣớng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, 

tham gia và sứ vụ”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã 

phê chuẩn việc thay đổi cách thức tiến hành Thƣợng 

Hội đồng Giám mục, Theo đó, Thƣợng Hội đồng Giám 

mục sẽ không đƣợc tổ chức hoàn toàn tại Vatican, 

nhƣng bắt đầu nơi từng Giáo Hội địa phƣơng trong 

một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn: giáo phận, châu 

lục và hoàn vũ.  
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Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ðức Thánh Cha Phanxicô  đã 

dâng Thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô để chính thức 

khai mạc cuộc hành trình hai năm tiến tới Thƣợng Hội 

đồng. 

Hôm nay, tất cả các Giáo phận tại Việt Nam đều cử 

hành lễ khai mạc để bắt đầu bƣớc vào cuộc hành trình 

chung với toàn thể Hội Thánh. 

Giờ đây cộng đoàn Giáo phận chúng ta cùng dâng lời 

khẩn nguyện Chúa Thánh Thần, xin Ngƣời ngự đến 

trên toàn thể Hội Thánh và Thƣợng Hội Đồng, nhƣ xƣa 

Ngƣời đã ngự đến trên các Tông Đồ trong ngày Hội 

Thánh khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn 

dân. 

Hát bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần 

Sau bài hát, Giám mục và cộng đoàn cùng đọc lời kinh 

cầu cho Thượng Hội Đồng: 

Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn, 

Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại,   

và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hƣớng dẫn Hội Thánh, 

này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục  

và những ngƣời tham dự Thƣợng Hội Đồng Giám Mục 

thế giới. 

Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống 

Hội Thánh,   

xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông 

hiểu, 

gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, 

để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa,   

và hƣớng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều 
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Chúa truyền dạy. 

Các giáo phận Việt Nam chúng con  

luôn muốn cùng chung nhịp bƣớc với Hội Thánh hoàn vũ, 

xin cho chúng con  

biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên 

toàn thế giới, 

ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông, 

thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, 

Nữ Vƣơng các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh, 

chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa,  

là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, 

trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, 

luôn mãi đến muôn đời. Amen 

Không cử hành nghi thức thống hối 

Không hát kinh Vinh Danh 

Giám mục chủ tế đọc lời nguyện nhập lễ: 

 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 

 

Giám mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho các tín hữu Chúa   

luôn quyết tâm sống tốt lành ngay chính, 

và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Kitô đang ngự đến,  

để ngày sau đƣợc ở bên hữu Ngƣời trong Nƣớc Trời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô  

Con Chúa, Chúa chúng con,  

Ngƣời là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 
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trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, từ muôn 

thuở đến muôn đời. Amen 

 

Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật thứ I Mùa Vọng 

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM C 

BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16 

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính". 

 

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

 

Ðây lời Chúa phán:  

Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà 

Israel và nhà Giuđa.  

Trong những ngày đó và trong thời gian đó,  

Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính,  

Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở.  

Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, 

Giêrusalem sẽ sống yên ổn.  

Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài:  

"Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi". 

Ðó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14 

Đáp (1b): Lạy Chúa, con hƣớng lòng con lên cùng 

Chúa. 

Xướng : Lạy Chúa, xin chỉ bảo cho con biết đường lối Chúa  

và dạy dỗ con biết những ý định của Chúa.  

Xin hướng dẫn con đi trên đường chân-lý của 

Chúa và dạy bảo con, 
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vì Chúa là Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi. Đáp  

Xướng : Chúa là Đấng hiền lành và chính trực,  

vì thế Chúa đưa người tội lỗi vào chính lộ. 

Chúa dẫn đưa kẻ khiêm tốn đi trong công lý,  

và dạy bảo họ đi trong con đường Chúa. Đáp  

Xướng : Mọi đường lối của Chúa đều là từ bi và trung tín 

cho những ai giữ lời giao ước giới răn Chúa. 

Chúa sống thân mật với những ai kinh sợ Chúa  

và tỏ bày cho họ biết giao ước của Người. Đáp  

 

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2 

"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa 

Kitô đến". 

 

Bài trích thƣ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

tín hữu Thessalonica. 

 

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng  

và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau,  

và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em,  

để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện,  

không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng 

ta,  

trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,  

ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen. 

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em  

trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi 

dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa,  

anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. 
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Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu 

đã ban cho anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

ALLELUIA: Tv 84, 8 

All. All. - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, 

và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - All. 

PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36 

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  

"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi 

sao; 

dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng 

vỗ.  

Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến 

trong vũ trụ,  

vì các tầng trời sẽ rung chuyển.  

Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây,  

Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả.  

Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy 

và ngẩng đầu lên,  

vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.  

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề,  

vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình 

lình đến với các con,  

như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.  

Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,  
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để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững 

trước mặt Con Người!" 

Ðó là lời Chúa. 

Trong bài giảng,  

Đức Giám mục có thể giải thích về Thượng Hội Đồng,  

đặc biệt về chủ đề “Hướng tới một Hội thánh hiệp 

hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. 

 

Đọc kinh Tin Kính 

 

KINH TIN KÍNH 

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng. Đấng 

tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi 

tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, 

sinh bởi Đức Chúa Cha từ trƣớc muôn đời. Ngƣời là 

Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, 

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đƣợc sinh ra mà 

không phải đƣợc tạo thành, đồng bản thể với Đức 

Chúa Cha; nhờ Ngƣời mà muôn vật đƣợc tạo thành. 

Vì loài ngƣời chúng ta, và để cứu độ chúng ta. Ngƣời 

đã từ trời xuống thế. 

Từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm 

người”, mọi người cúi mình. 

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Ngƣời đã nhập thể 

trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm ngƣời. Ngƣời 

chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan 

Phongxiô Philatô; Ngƣời chịu khổ hình và mai táng, 

ngày thứ ba Ngƣời sống lại nhƣ lời Thánh Kinh, Ngƣời 

lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Ngƣời sẽ lại 
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đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, 

Nƣớc Ngƣời sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức 

Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự 

sống. Ngƣời bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà 

ra. Ngƣời đƣợc phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức 

Chúa Cha và Đức Chúa Con; Ngƣời đã dùng các tiên 

tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh 

thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xƣng có một 

Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và 

sự sống đời sau. Amen. 

LỜI NGUYỆN CHUNG 

Giám mục chủ tế: Anh chị em rất thân mến,   

Trong tâm tình sốt sắng mong đợi  Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng ta ngự đến, chúng ta hãy khẩn khoản van nài lòng 

thƣơng xót của Ngƣời, Đấng đã đến thế gian rao giảng 

Tin Mừng cho ngƣởi nghèo khó và chữa lành những tâm 

hồn thống hối, xin Ngƣời cũng đến với nhân loại trong 

thế giới ngày nay để ban ơn cứu độ cho những kẻ kêu 

cầu Ngƣời.  

X. Cầu cho Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho chúng ta được cùng 

bước đi như những người đồng hành, sát cánh bên nhau trên 

cùng một nẻo đường. Chúng con cầu xin Chúa.  

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

X. Cầu cho Giáo phận. Chúng ta cầu xin Chúa cho cuộc hành trình 

chúng ta cùng thực hiện trong những ngày tháng tới đây được đặt 

căn bản trên việc cùng lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể 

trong tình hiệp thông của dân Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.  

X. Cầu cho việc tham dự vào sứ vụ của Đức Kitô. Chúng ta cầu xin 

Chúa cho chúng ta qua việc chúng ta cùng thực hiện cuộc hành 

trình Thượng Hội đồng này, được lớn lên khi lãnh nhận trách 
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nhiệm chung là thi thành sứ vụ được Thiên Chúa ủy thác cho 

chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.  

X. Cầu cho việc thực thi quyền bính và tham gia trong dân Thiên 

Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cội rễ hiệp hành của Hội 

thánh trổ sinh hoa trái qua những phương thức mới phục vụ lẫn 

nhau nơi mọi tầng lớp trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng con cầu 

xin Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa là nơi chúng con nƣơng náu và là 

sức mạnh của chúng con, xin lắng nghe lời Hội Thánh 

cầu xin,  vì chính Chúa là suối nguồn của lòng từ ái, xin 

Chúa thƣơng ban những điều chúng con thành tâm 

khẩn cầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. Amen. 

PHỤNG VỤ THÁNHTHỂ 

Dâng bánh 

ĐGM đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, 

nâng lên cao một chút và đọc: Lạy Chúa là Chúa Cả 

trời đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con 

bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con 

ngƣời, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh 

trƣờng sinh cho chúng con. 

giáo dân tung hô: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn 

đời. 

ĐGM đặt đĩa bánh lên khăn thánh. 

Dâng rƣợu 

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén 

thánh, đang khi ấy đọc thầm: Nhờ dấu chỉ nƣớc hòa 

rƣợu này, xin cho chúng con đƣợc tham dự vào thần 

tính của Ðấng đã đoái thƣơng thông phần nhân tính 

của chúng con.  
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ĐGM cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và 

đọc: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã 

rộng ban cho chúng con rƣợu này là sản phẩm từ cây 

nho và công lao của con ngƣời, chúng con dâng lên 

Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. 

Giáo dân tung hô: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn 

đời. 

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh.  

Sau đó ĐGM cúi mình đọc thầm: 

 Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thƣơng nhận chúng con 

đang hết lòng khiêm nhƣờng thống hối, và xin cho hy 

lễ chúng con dâng trƣớc Tôn Nhan hôm nay đƣợc 

đẹp lòng Chúa. 

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc 

một người giúp lễ xông hương cho ĐGM, linh mục và giáo 

dân. 

Sau đó, ĐGM rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:  

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, 

xin Ngài thanh tẩy. 

ĐGM trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang 

tay mời giáo dân cầu nguyện và nói: 

ĐGM: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi 

cũng là của anh chị em đƣợc Thiên Chúa là Cha toàn 

năng chấp nhận. 

Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh 

danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội 

Thánh Người. 

 

Lời nguyện tiến lễ 
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Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ   

đƣợc lựa chọn từ các ân lộc Chúa ban,  

xin cho lễ tế chúng con cử hành để phụng thờ Chúa ở đời 

này  

trở nên ơn phúc cứu chuộc muôn đời cho chúng con.  

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh Tiền tụng I mùa Vọng 

 

X. Chúa ở cùng anh chị em.  

Đ.  Và ở cùng cha.  

X.  Hãy nâng tâm hồn lên.  

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa.  

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.  

Đ.  Thật là chính đáng.  

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng 

hữu,   

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,   
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thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho 

chúng con. 

Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, 

Ngƣời đã thực hiện hồng ân Chúa dự định từ xƣa   

và mở đƣờng cứu độ muôn đời cho chúng con,   

để khi Ngƣời đến lần thứ hai trong uy linh,   

nhờ hồng ân bấy giờ đƣợc tỏ hiện,    

chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa   

mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức tin tƣởng đợi 

chờ.  

Vì thế, hợp với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 

các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên 

quốc,   

chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh 

quang Chúa rằng: Thánh, Thánh, Thánh…  

 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

 

Giám mục chủ tế dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là Nguồn mọi 

sự thánh thiện. 

Tất cả các đồng tế sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật 

và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần 

Chúa thánh hóa những của lễ này,  

Mình chủ tế chắp tay rồi làm dấu thánh giá chung trên 

cả bánh và chén khi đọc: 

để trở nên cho chúng con Mình và  Máu Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con. 
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Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa 

phải đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,  

Chủ tế cấm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút 

và đọc: 

Ngƣời cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn 

đệ mà nói : 

Hơi cúi mình: 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:   

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,  

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Chủ tế cầm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng 

đoàn thấy, đặt lại trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Chủ tế cấm lấy chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một 

chút và đọc: 

Ngƣời cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn 

đệ mà nói : 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG :  

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,  

MÁU GIAO ƢỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,  

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIỀU NGƢỜI ĐƢỢC 

THA TỘI.  

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

ĐGM:  Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô : 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa ............. 
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Tất cả đồng tế cùng dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và 

sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trƣờng sinh 

và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thƣơng 

cho chúng con đƣợc xứng đáng hầu cận trƣớc Tôn 

Nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin 

Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu 

Đức Kitô, đƣợc quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Đồng tế 1: 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng 

khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, 

cùng với Đức Giáo Hoàng ..... Đức Giám Mục ..... chúng 

con và toàn thể hàng Giáo sĩ . 

Trong lễ cầu cho người đã qua đời, có thể thêm : 

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T. mà (hôm nay) Chúa đã 

gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã 

chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như 

Người. 

 

Đồng tế 2: 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con 

đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi 

ngƣời, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và 

thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thƣơng của Chúa. Xin cho hết thảy đƣợc vào 

hƣởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thƣơng xót tất cả chúng 

con, cho chúng con đƣợc đồng hƣởng sự sống đời 
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đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 

Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh 

Tông đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng 

con đƣợc ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu 

Kitô, Con Chúa. 

 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi 

danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn 

năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh thần đến nuôn 

đời. 

 

 

 

 

 

NGHI THỨC HIỆP LỄ 

 

Đặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Ngƣời 

dạy, chúng ta dám nguyện rằng: 

Chủ tế dang tay cùng với cộng đoàn đọc: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời.... 

Chủ tế dang tay đọc một mình: 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,  

xin đoái thƣơng cho những ngày chúng con đang 

sống đƣợc bình an. 

Nhờ Chúa rộng lòng thƣơng cứu giúp, 
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chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và đƣợc an 

toàn khỏi mọi biến loạn, 

đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng 

phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu 

Độ chúng con. 

CĐ: Vì vương quyền, uy lực ……… 

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ 

rằng: 

"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an 

của Thầy cho các con". 

Xin đừng chấp tội chúng con,  

nhƣng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; 

xin đoái thƣơng ban cho Hội Thánh  

đƣợc bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cộng đoàn thưa Amen 

Chủ tế quay về phía cộng đoàn, dang tay rồi chắp lại 

và nói: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em 

Cộng đoàn thưa: Và ở cùng cha. 

Tùy nghi, chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Mọi người chúc bình an với nhau. Chủ tế chúc bình an 

cho Phó tế hay cho thừa tác viên. Rồi cầm lấy bánh 

thánh, bẻ ra trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và 

đọc thầm: Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho 

chúng con sự sống  muôn đời. 
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Trong khi đó đọc hoặc hát: Lạy Chiên Thiên Chúa, 

Đấng xóa tội trần gian: Xin thương xót chúng con. Lạy 

Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót 

chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: 

xin ban bình an cho chúng con. 

Chủ tế đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh 

Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, 

nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa 

hồn xác con. 

Chủ tế cúi mình, cầm bánh thánh nâng lên trên đĩa 

hay chén, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian phúc 

cho ai đƣợc mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Chủ tế đọc chung với cộng đoàn một lần: Lạy Chúa, 

con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa 

phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Chủ tế đọc thầm:Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, 

cho con được sống muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh, cầm chén và đọc 

thầm: Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được 

sống muôn đời. 

 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhờ những mầu nhiệm chúng con vừa cử 

hành, 

xin Chúa ban cho chúng con dồi dào ơn phúc,  

và xin dạy chúng con,  

giữa những thực tại chóng qua nơi đời tạm này,  
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luôn biết quý chuộng những phúc lộc trên trời   

và gắn bó với những thực tại trƣờng tồn.  

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen 

 

BAN PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ 

ĐGM chủ tế hướng về phía giáo dân: 

ĐGM:     Chúa ở cùng anh chị em 

CĐ:           và ở cùng cha 

ĐGM:       Hãy chúc tụng Danh Chúa 

CĐ:          Từ bây giờ và cho đến muôn đời 

ĐGM:     Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa 

CĐ:          Là Đấng Tạo Thành trời đất 

Giám mục: Chúng ta là Nhiệm Thể Chúa Kitô, và mỗi 

ngƣời là một chi thể. Anh chị em là dân của Chúa, xin 

Ngƣời gìn giữ anh chị em hợp nhất trong tình yêu của 

Ngƣời để thế gian cùng tin vào Ngƣời. 

Cộng đoàn: Amen  

Giám mục: Tất cả chúng ta đều đƣợc mởi gọi nên 

thánh. Anh chị em là tín hữu giáo dân, là tu sĩ và là 

đoàn dân Thiên Chúa, hãy khuyến khích nhau sống 

theo ánh sáng của Tin Mừng. 

Cộng đoàn: Amen  

Giám mục: Nhiệm Thể Chúa Kitô đƣợc xây dựng nhờ 

những đoàn sủng và sứ vụ khác biệt. Anh chị em là 

phó tế, linh mục, và tất cả thừa tác viên của dân Thiên 

Chúa, xin Chúa gìn giữ anh chị em trung tín và vui 

mừng trong khi phục vụ sứ mạng của Hội Thánh. 

Cộng đoàn: Amen  
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Giám mục: Và Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha  và 

Con  và Thánh Thần , ban phúc lành cho anh chị em. 

Cộng đoàn: Amen 

LM:         Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

Giáo dân thưa:  Tạ ơn Chúa. 

 


