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                                          LỜI GIỚI THIỆU 

Arlington, lễ Kính Thánh Giuse, ngày 19/03/2012

Kính thưa quý cha, quý thầy quý sơ, quý ban nghành đoàn
thể, ca đoàn, quý cụ quý ông bà và anh chị em.

Kể từ năm 2000, khi quý cha dòng Đa Minh về giáo xứ,
việc đọc kinh nhật tụng được quý giáo dân hưởng ứng rất
đông đảo, vì vậy, ngay từ lúc đó đã có cuốn kinh sáng thứ
sáu và thứ bảy tuần thánh do Thầy Augustino Trần Minh
Hải (nay là linh mục) đã soạn và sắp xếp. Cuốn thứ hai, anh
Phạm Dương Hãn đã hình thành tập phụng vụ, là cuốn cho
Tam Nhật  Vượt  Qua từ  thứ năm Tuần Thánh đến Chúa
Nhật Phục Sinh.

Năm nay, để có đủ sách và tiện dụng cho Tam Nhật Vượt
Qua, được sự giúp đỡ của quý cha, Ông Cố Nguyễn văn Hà
đã soạn lại  thành một cuốn chung và được in tại  nhà in
Focus.

Xin Chúa xuống muôn ơn phúc lành cho gia đình Ông Bà
Cố, cũng vậy, xin nhờ Thánh Thần Chúa qua sự bầu cử của
Thánh Cả Giuse mà qua tập sách phụng vụ này giúp chúng
ta hiểu và đến gần Chúa hơn.

Linh mục chính xứ JB Nguyễn Đức Vượng, O.P
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    NGHI THỨC
TAM NHẬT VƯỢT QUA

Được biên soạn (theo các bản văn mới) để giúp
các linh mục đang cai quản các giáo xứ tùy nghi
xử dụng trong các cộng đoàn vào dịp Tam Nhật

Thánh
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Cử Hành

Tam Nhật Vượt Qua
 

 Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh chỉ có thánh lễ Truyền Dầu và thánh lễ Tiệc Ly
vào buổi tối (evening). Không cử hành các thánh lễ riêng (không có giáo dân tham
dự). Đức Giám Mục địa phương có thể cho phép cử hành thánh lễ Tiệc Ly thứ 2
theo nhu cầu. Trường hợp thật sự cần thiết Vị Giám Mục có thể cho phép cử hành
thánh lễ Tiệc Ly vào buổi sáng, nhưng không dành cho những ai có thể tham dự vào
buổi tối. Tuy nhiên đừng cử hành vì  lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử
hành thánh lễ chính ban chiều.(ORDO)

 Thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh chỉ trao MTC trong lễ nghi Phụng Vụ, nhưng vẫn
có thể đem MTC cho kẻ liệt bất cứ lúc nào. Vào thứ Bảy Tuần Thánh thì không trao
MTC trước khi cử hành lễ nghi đêm Vọng Phục Sinh; trừ trường hợp trao MTC như
“Của ăn đàng”(ORDO)(R. 278)

 Không cử hành lễ an táng trong ngày thứ Năm Tuần Thánh. (ORDO)
 Không cử hành cho Rước lễ Lần Đầu vào thánh lễ Tiệc Ly. Nên chọn vào một Chúa

nhật giữa Chúa nhật thứ II và Chúa nhật thứ VI trong mùa PS. Hoặc vào ngày lễ
Kính Mình và Máu Thánh Chúa, hoặc trong các Chúa nhật Thường Niên (ORDO)

-------------------------------------------------------------------------------------------
 Trước giờ cử hành, nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong thánh lễ chiều nay, sẽ được

truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.
(Rm 254)

 Đọc hay hát kinh Vinh Danh. Trong lúc đọc hay hát kinh này thì rung chuông. Sau

đó không rung chuông nữa cho đến Vọng Phục Sinh, trừ khi Hội Đồng Giám Mục
hay Đấng Thường Quyền đã quy định thể khác. (R. 255/3)

 Sau bài giảng sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.

(R.255/5)
 Nhóm tông đồ rửa chân nên được sắp xếp ngồi đối diện với cộng đoàn. Số người là

12, nhưng không đòi buộc phải chính xác.(ORDO)
 Sau khi rửa chân, hoặc nếu không rửa chân thì sau bài giảng, sẽ đọc lời nguyện cho

mọi người. Trong thánh lễ này không đọc kinh Tin Kính. (R. 256/8)
 Bắt đầu phụng vụ Thánh Thể, có thể cho giáo dân lên dâng của lễ dành cho người

nghèo. (R. 257/9)
 Nhận MTC từ bàn thờ hôm nay đến trao cho bệnh nhân rất  ý nghĩa về sự hiệp nhất

(OR)
 Sau rước lễ, bình đựng Bánh Thánh (dành cho thứ Sáu) được đễ nguyên trên bàn

thờ. Linh mục đọc lời nguyện hiệp lễ, sau đó kiệu MTC đến một nơi đã được dọn
sẵn.(ORDO)

 Sau lễ. Lột khăn bàn thờ. Rất phù hợp khi phủ thánh giá bằng khăn đỏ hoặc tím. Tắt

hết các đèn nến trước ảnh tượng các thánh (ORDO)
 Nước phép được hủy đi từ các bình chứa và sẽ được đem trở lại bởi nước được làm

phép trong đêm Vọng Phục Sinh (ORDO)
 Các tín hữu được khuyến khích tôn thờ Bí Tích Thánh Thể trong suốt thời gian.

Nhưng không cử hành cách trọng thể đến quá 12g đêm sang ngày hôm sau là ngày
thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.(ORDO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh Lễ Tiệc Ly

Bài đọc 1:                                                                    Xh 12,1-8.11-14
Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua.

  Bài trích sách Xuất hành.

     Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên
đất Ai-cập: “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các
tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng
Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho
gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết
một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tùy
theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao
nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con
đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được.
Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội
cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên
khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy,
nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn
thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn
vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp
đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài
người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là
Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết
có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ
không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. Các
ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng
Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó
là quy định cho đến muôn đời.

     Đó là lời Chúa. 
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
Đáp ca                                                         Tv 115,12-13.15-16bc.17-18

Đáp:   Khi nâng chén chúc tụng, 
            ta được dự phần vào Máu Đức Kitô

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ 
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? 
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ 
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.                                   Đ.

 
Đối với Chúa thật là đắt giá 
cái chết của những ai trung hiếu với Người. 
Vâng lạy Chúa, con là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, 
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.                      Đ.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, 
trước toàn thể dân Người.                                                 Đ.

Bài đọc 2:                                                                                   1 Cr 11,23-26
Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

  Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu
Cô-rin-tô.

     Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền
lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng
lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em;
anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, sau
bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: "Chén này là Giao Ước
Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này
mà tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần
ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu
chết.

     Đó là lời Chúa.
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Tung hô Tin Mừng:                                                            Ga 13,34

     Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em
hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương anh em.

Tin Mừng:                                                                          Ga 13,1-15
Đức Giê-su yêu họ đến cùng.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an.
     Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ
phải  bỏ  thế  gian  mà  về  với  Chúa Cha.  Người  vẫn yêu  thương
những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ
đến cùng. 
     Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-mon Ít-ca-ri-ốt, ý
định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó
mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở
về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn Người đứng dậy, rời
bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su
đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn
thắt lưng mà lau. 
     Vậy, Người đến chỗ ông Si-mon Phê-rô, ông liền thưa với
Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giê-
su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này
anh sẽ hiểu." Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con,
không đời nào con chịu đâu!" Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không
rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Si-
mon Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những
chân, mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm
rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về
phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" Thật
vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả
anh em đều sạch."
     Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về
chỗ  và  nói:  "Anh em có hiểu  việc  Thầy mới  làm cho anh em
không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì
quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy,
mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho
nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như
Thầy đã làm cho anh em.

     Đó là lời Chúa.
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KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ PHỤ:

Dứt lời nguyện hiệp lễ, Chủ Tế đứng trước bàn thờ bỏ hương, rồi
quỳ gối xông hương ba lần lên Mình Thánh Chúa. Đoạn nhận khăn
choàng vai, dùng hai đầu khăn choàng phủ bình đựng Mình Thánh,

và cầm bình lên. (R.260/15)

Cuộc rước kiệu tiến hành như sau: đi đầu là người cầm thánh giá, tiếp đến
là linh mục mang Mình Thánh Chúa, cùng với các người cầm đèn nến, bình
hương, kiệu dọc nhà thờ đến bàn thờ phụ đã được trang hoàng xứng đáng.
Trong khi đó, hát thánh thi “nào ca hát” hoặc một bài ca nào khác kính Mình
Thánh. (R.261/16)

Khi đến nơi,  linh mục đặt bình đựng Mình Thánh Chúa lên bàn thờ, bỏ
hương rồi quỳ gối xông hương, trong lúc đó hát “Ôi bí tích”. Cuối cùng, đóng
cửa nhà tạm. (R.261/17)

     Sau khi thinh lặng thờ lạy trong giây lát, linh mục và các người giúp lễ bái
gối, trở vào phòng thánh. (R.262/18)

    Sau đó, lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá. Nếu còn thánh
giá nào, phải phủ khăn. (R.262/19)

    Ai tham dự thánh lễ chiều, không phải đọc giờ Kinh Chiều. (R.216/20)
    Khuyên giáo dân, nên tuỷ hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh Chúa ban đêm
vào giờ thuận tiện ; nhưng nửa đêm trở đi, không được tổ chức chầu Mình
Thánh Chúa trọng thể nữa. (R.262/21)
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             CHẦU THÁNH THỂ

MỤC LỤC

1- Tiệc Chiên Thiên Chúa – trang 09
2- Thánh Thể, Giao ước mới và vĩnh cửu – trang 13
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
 
I. KHAI MẠC

- Đặt Mình Thánh Chúa.

- Hát: Quỳ bên cung Thánh. (PC tr. 879)

- Lời nguyện mở đầu: 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là
Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tin Chúa
đang ngự thật trong tấm bánh nhỏ bé của Bí tích Tình Yêu này.
Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành
cho chúng con. Nơi đây, chúng con biết rằng Thiên Chúa đang chờ
đợi chúng con như người Cha nhân lành chờ đợi người con hoang
đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa,
hay cho dù thế gian không chấp nhận chúng con nhưng Chúa luôn
mở rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con và nói với chúng
con: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các
con như vậy” (Ga 15,9).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  này chúng con đây với  thân  phận
phàm hèn của những tội nhân trước mặt Chúa. Chúng con xin dâng
trọn thân xác, trí khôn và linh hồn chúng con cho Chúa. Xin Chúa
ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Thần Khí của Chúa, chúng
con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm
được bằng trái tim xác thịt của chúng con rằng: “Chúa đang ở đây.
Chúa đang sống. Chúa đang nghe chúng con nói. Chúa đang nhìn
chúng con bằng đôi mắt yêu thương”. Chúng con cũng thế, ước gì
Chúa xức dầu trên đôi tai và trái tim chúng con, để chúng con nghe
được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa hiện diện và đôi mắt
tâm linh chúng con thấy được Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu
Chúa ra cho chúng con, và nhận chìm chúng con trong đại dương
tình  yêu  của  Chúa ngay giây phút  này. Xin Chúa hãy dạy cho
chúng con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm, những thiếu
sót của chúng con. Chúng con muốn trở nên thánh thiện hơn, muốn
là những người con đẹp lòng Chúa và nên giống Chúa hơn.
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng những giờ phút
này để hoàn toàn được thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa với chúng con
mà thôi, như xưa Maria quì bên chân Chúa lắng nghe Lời Hằng
Sống mà quên đi những vướng bận, lo toan ở đời. Chúa chính là
nguồn hạnh phúc và niềm hoan lạc đích thực của chúng con. Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Amen.

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

- Hát: Lắng Nghe Lời Chúa. (PC tr. 494)

- Bài đọc 1                                                                   (Rm 5,1-2.5-8)
Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình
an  với  Thiên  Chúa,  nhờ  Đức  Giê-su  Ki-tô,  Chúa  chúng ta.  Vì
chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân
sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta
lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên
Chúa. Trông cậy như thế,  chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì
Thiên  Chúa đã  đổ tình yêu  của Người  vào lòng chúng ta,  nhờ
Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta
không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo
đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết
vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương
thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng
ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu
thương chúng ta.

- Suy niệm 1: 
Chúa Kitô chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi.
Điều mà chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói với tín hữu thành
Rôma giúp chúng ta cảm nhận và xác tín hơn nữa vào mầu nhiệm
cứu độ đã được thực hiện cho chúng ta. Ơn cứu độ đó ngày nay
vẫn tỏ hiện rõ rệt nơi Bí tích Thánh Thể mà giờ đây chúng ta đang
cung  kính  chiêm ngưỡng,  tôn  thờ  !  Thật  vậy,  chính  nhờ  Chúa
Giêsu Kitô,  mà chúng ta dù là những tội nhân, đã lìa xa Thiên
Chúa, hay không còn sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa, thì
nay chúng ta lại được thông phần vào sự sống ở nơi Thiên Chúa,
trở nên gần gũi mật thiết với Chúa và được coi là những người
công chính trước mặt Thiên Chúa !
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Đó là một sự thật lớn lao đến độ nhiều khi vì hổ thẹn, vì mặc cảm
tội lỗi, và vì chính ảnh hưởng của tội lỗi, mà chúng ta bị cám dỗ
đánh mất lòng cậy trông, rời xa Chúa, viện cớ mình không xứng
đáng đến gần Chúa. Thế nhưng, mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể
mà chúng ta đang chiêm ngắm lại muốn nói lên với chúng ta điều
ngược lại,  đó là: Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết vì chúng ta, khi
chúng ta còn là tội nhân ; chính vì chúng ta tội lỗi yếu hèn mà Ngài
muốn đến bên chúng ta. Nhờ Ngài và trong Ngài, con người chúng
ta được mời gọi để trở nên gần gũi với Thiên Chúa ; và điều đó đã
được thể hiện bằng chính việc Ngài sẵn sàng đến và lưu lại trong
mỗi người chúng ta nhờ chính Bí tích huyền diệu này.

Vì thế, ai đến lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa cũng là đến
lãnh nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa và nhờ đó mà trở
nên thân thiết, gần gũi với Chúa. Thánh Thể Chúa là thứ “lương
thực thần thiêng” cho hết thảy những ai muốn tìm lại mối giao hòa
với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã để lại dấu chứng của ơn giao
hòa này là chính Bí tích Thánh Thể, Bí tích làm sống lại Hy Tế
Thập Giá của Chúa Giêsu Kitô !

Bởi đó, khi chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa, chúng ta hãy tin tưởng
cậy trông nơi lòng nhân ái yêu thương của Thiên Chúa ! Hãy dâng
lên Chúa lời ngợi khen chúc tụng với tất cả tâm hồn mình, để tâm
hồn chúng ta được lôi kéo đến gần lòng thương xót, thứ tha của
Chúa hơn !

- Hát: Niềm Tâm Sự (PC tr. 541)

- Bài đọc 2                                                                   (Mt 26,26-29)
Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng,
rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là
mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn
đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy,
máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho
anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của
cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong
Nước của Cha Thầy."
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- Suy niệm 2: 
Cho dẫu mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta đều được nghe lại
đoạn Tin Mừng trên đây, nhưng có lẽ vì quá quen nên chúng ta đã
để cho việc cử hành ấy qua đi, mà quên mất mục đích của việc
Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Chính ở nơi đây, bánh và
rượu khi đã trở nên Mình và Máu Thánh Chúa thì cũng trở thành
của ăn của uống cho những ai muốn lãnh nhận ơn tha tội, nhờ sự
chết của Chúa Giêsu Kitô. Bởi đó, thánh lễ và việc cử hành Thánh
Thể sẽ mãi mãi là một sức mạnh lôi kéo những ai khao khát ơn cứu
độ cho mình và cho cả những người khác nữa. Chính ở điểm này
mà chúng ta nhận ra mối nguy hiểm của khuynh hướng rời xa nhà
thờ, ít tham dự thánh lễ, thậm chí bỏ luôn cả việc tham dự lễ ngày
Chúa nhật. Đó là vì chúng ta đang đánh mất ý thức về sự cần thiết
của ơn tha tội ! Điều này đang có khuynh hướng lây lan đến cả
những nơi vốn có truyền thống siêng năng “đi nhà thờ”. Người ta
nại đến đủ mọi lý do để biện minh cho cách sống đó. Cũng có thể
có những lý do,  những hoàn cảnh thật  chính đáng, nhưng điều
đáng nói ở đây, đó là nguy cơ xem nhẹ tội lỗi và không còn nhận ra
tầm quan trọng và sự cần thiết  của ơn tha tội ! Tuy có vẻ mâu
thuẫn, nhưng sự thật đáng buồn là: con người ta muốn ở lại trong
tội hơn là được ra khỏi đó, vì như thế mình có thể tiếp tục thỏa
mãn những dục vọng bất chính và ý riêng của mình hơn là đi vào
nếp sống ngay lành, thánh thiện của con cái Thiên Chúa. Sống như
thế là người ta đang làm cho ơn cứu độ của Chúa Giêsu trở nên vô
hiệu đối với họ và làm cho Chúa buồn lòng biết là chừng nào.

III. LỜI NGUYỆN CHUNG: 

Ý thức được như vậy, giờ đây chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện
cách riêng cho những ai đang sống trong tội, được nhận ra lòng
yêu thương nhân từ của Thiên Chúa mà biết đến kín múc ân sủng
tha thứ của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu này: 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa
đã dùng cái chết tự hiến mà đem lại cho chúng con ơn tha tội, xin
cho chúng con là những tội nhân biết siêng năng tìm đến ơn tha thứ
của Chúa.
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2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa, vì với
ơn tha tội, Chúa đã ban sự sống của Chúa cho chúng con nơi Bí
tích nhiệm mầu này, xin cho chúng con biết siêng năng đến lãnh
nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho các tội nhân biết trở về lãnh
nhận ơn tha thứ của Chúa, để họ được sống trong tình yêu thương
của Chúa.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân loại chúng con đang phải lãnh
lấy hậu quả tai hại lớn lao do chính tội lỗi chúng con gây nên, xin
hãy dùng sức mạnh ân sủng cứu độ của Chúa mà giải thoát chúng
con khỏi mọi tội lỗi, mỗi khi chúng con đến lãnh nhận Mình và
Máu Thánh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi hy tế Thập giá, Chúa đã hiến Thân
Mình vì tội lỗi chúng con, xin hãy nhận lời chúng con cầu nguyện
mà làm cho ngày càng có nhiều người biết tìm về kín múc tình yêu
thứ tha và nguồn sống bất diệt mà Chúa tặng ban nơi Bí tích rất
thánh này. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

IV. KẾT THÚC

- Hát: Này Con Là Đá  (PC tr. 842)
- Lời cầu cho Đức Giáo Hoàng

- Hát: Đây nhiệm tíc. (PC tr. 750)
- Lời nguyện 
- Phép lành Mình Thánh Chúa.

V. BẾ MẠC
- Hát: Mẹ Hằng Cứu Giúp. (PC tr. 1027)
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Mẫu 2 :             GIỜ THÁNH DÀNH CHO GIỚI TRẺ

I. KHAI MẠC.
- Đặt Mình Thánh Chúa.

- Hát : Phút Linh Thiêng. (PC tr. 877)

- Lời nguyện của chủ sự: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu
độ nhân loại. Giờ phút này, giới trẻ chúng con, trong giờ thánh tôn
vinh Thánh Thể Chúa, chúng con cảm tạ tri ân vì muôn vàn hồng
ân Chúa đã ưu ái trao ban cho giới trẻ chúng con, những người con
yêu quí của Chúa. Công việc cứu thế, Chúa không làm riêng một
mình nhưng đã mời gọi mọi người đi vào làm việc trong vườn nho
của Chúa. Chúng con nhớ lại lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi đã viết: “Như
hạt giống trổ sinh dồi dào hoa trái nơi mảnh đất tốt thế nào, thì Ơn
Gọi cũng tăng tiến và trưởng thành trong cộng đoàn Kitô hữu như
vậy”. Chúng con xác tín mạnh mẽ về ơn gọi làm con Chúa và ơn
gọi tông đồ mà Chúa đã yêu thương, mời gọi chúng con. Xin ban
cho chúng con ơn can đảm của Chúa Thánh Thần, để chúng con
không ngớt làm vinh danh Chúa nhờ việc loan báo Tin Mừng và
giới thiệu Chúa Kitô Giêsu cho nhiều người chưa biết Chúa. Xin
biến đổi cuộc đời chúng con trở nên “những kẻ chài lưới người”.
Amen.

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

- Lời Chúa                                                                   (1Sm 3,1-9)
Cậu bé Sa-mu-en phụng sự ĐỨC CHÚA, có ông Ê-li trông nom.
Thời ấy, lời ĐỨC CHÚA thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy
ra. Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu
mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-
mu-en đang ngủ trong đền thờ ĐỨC CHÚA, nơi có đặt Hòm Bia
Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: "Dạ, con đây! "
Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông
bảo: "Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi." Cậu bèn đi ngủ.
ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông
Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không
gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi." Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết
ĐỨC CHÚA, và lời ĐỨC CHÚA chưa được mặc khải cho cậu. 
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ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-
li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Bấy giờ ông Ê-li hiểu là
ĐỨC CHÚA gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ
đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài
phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của
mình.

- Suy niệm 1: 
Kêu gọi Samuen, Chúa dùng những con người để thông truyền ý
định của Ngài. Trẻ Samuen sống trong đền thờ, phục vụ hầu hạ ông
Êli và giúp ông Êli trong việc phụng tự đền thánh. Tuy nhiên, ban
đầu Samuen chưa thực sự sống thân tình, thân thiện đối với Đức
Chúa, và Chúa cũng chưa trực tiếp nói với Samuen, Chúa chưa
mạc khải Ngài là ai đối với con trẻ Samuen: “Samuen chưa biết
Giavê, và lời Giavê chưa được mạc khải ra cho con trẻ Samuen”
(1Sm 3,7). Chúng ta cũng vậy như Samuen, khi nào chúng ta chưa
rõ ý Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta
hiểu ý Ngài nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Các Mục Tử,
s.41 đã viết: “Trong vấn đề mục vụ cổ võ ơn gọi, tác nhân chủ
động và tiên phong chính là cộng đoàn Giáo Hội, xét như là một
cộng đoàn dưới mọi biểu hiện khác nhau, từ Giáo Hội phổ quát cho
tới Giáo Hội địa phương ; cũng như từ Giáo Hội địa phương cho
tới từng giáo xứ và từng thành phần dân Chúa”. Đức Thánh Cha
viết tiếp: “Ơn gọi Kitô hữu, một quà tặng của Thiên Chúa, chính là
gia sản của tất cả mọi người”.

Chúa có cách thức của Chúa, Ngài gọi trẻ Samuen ba lần, Ngài gọi
đích danh Samuen và muốn cho trẻ Samuen nhận biết tiếng của
Ngài. Các bạn trẻ cũng vậy, trong một lúc nào đó, đã nghe tiếng
Chúa gọi qua một người nào, một biến cố nào đó, và các bạn đã
nhận ra Chúa như Samuen đã bén nhậy nghe tiếng Chúa, đã chổi
dậy ngay. Các bạn trẻ có bén nhậy thực sự để nghe tiếng Chúa
Thánh Thần lay tỉnh, thúc đẩy các bạn trong những biến cố tầm
thường không ?

Trẻ Samuen tới gặp thầy Thượng Phẩm Êli và dù không rõ ý Chúa,
Êli vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho Samuen nghe được tiếng Chúa
gọi. Thánh Thần sẽ nói trong lòng các bạn trẻ và những người hữu
trách như các linh mục sẽ giúp các bạn nhận ra đâu là tiếng Chúa. 
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Samuen đã sẵn sàng nghe tiếng Chúa và chỉ còn muốn có một điều
duy nhất: làm theo thánh ý Chúa. Các bạn trẻ khi phải quyết định
theo  sự  thúc  đẩy của  Chúa  Thánh  Thần,  các  bạn  hãy  nói  như
Samuen: “Xin Chúa hãy nói, tôi tớ Ngài nghe đây” (1Sm 3, 9). Các
bạn trẻ đang sống trong Giáo Hội,  ơn gọi của Giáo Hội là nên
thánh, là truyền giáo. Chớ gì các bạn luôn biết  lắng nghe tiếng
Chúa kêu gọi, mau mắn đáp lời, và sẵn sàng làm theo ý muốn của
Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

- Hát: Giọt Lệ Thống Hối. (PC tr. 1231)

- Tin Mừng                                                         (Lc 22,31-34 ; 60b-62)
Rồi Chúa nói: "Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng
anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho
anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm
cho anh em của anh nên vững mạnh." Ông Phê-rô thưa với Người:
"Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con
cũng sẵn sàng." Đức Giê-su lại nói: "Này anh Phê-rô, Thầy bảo
cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là
không biết Thầy."
                                                                                     (Lc 22,60b-62)
Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: "Đúng là bác này
cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê." Nhưng ông
Phê-rô trả lời: "Này anh, tôi không biết anh nói gì! " Ngay lúc ông
còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời
Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy
ba lần." Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

- Suy niệm 2: 
Ơn Gọi của Các Bạn Trẻ là biết  trở lại  như Thánh Phêrô để tự
thánh hoá và phục vụ Tin Mừng.
Phêrô quả thực là con người dân dã, bộc trực, nghĩ sao nói vậy, và
vì thế không ý thức bao nhiêu về chính con người mình. Theo lòng
hăng say tự nhiên, Phêrô muốn theo Thầy dù phải thử thách, tù tội,
ngay cả phải hy sinh tới tính mạng, nhưng Phêrô cần phải được
thanh tẩy và thanh luyện tâm hồn và nhất là phải xác nhận lại tình
yêu của mình đối với Đức Giêsu.

Phêrô đã chối Chúa ba lần, cả ba lần ông đều quả quyết không biết
Thầy mình là ai. Dù theo Thầy đã lâu nhưng Phêrô chưa thực sự 
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biết Chúa Giêsu vì ông chưa nhận ra tình thương bao la, vô biên
của Ngài: “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của
người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Chính Chúa
Giêsu sẽ làm cho Phêrô ý thức rõ hơn bao giờ hết về sự yếu hèn
của ông và về tình yêu mãnh liệt của Chúa dành cho ông. Thật vậy,
cái nhìn đầy xót thương của Chúa đã làm cho Phêrô ăn năn trở lại.
Sự nhát đảm, yếu hèn của Phêrô đã biến thành tình yêu mến. Lần
đầu Phêrô tuyên xưng đức tin, lần thứ hai ông tuyên xưng lòng
mến: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu Thầy”.

Phêrô đã nhận được ơn tha thứ nhờ chính cái chết của Chúa Giêsu.
Như Phêrô, chúng ta cũng nhiều lần tin vào Chúa, rồi sau đó lại
chối Chúa. Chúng ta đã nhiều lần cương quyết theo chân Chúa tới
cùng, nhưng thái độ sống của chúng ta nhiều khi lại xa Chúa và xa
Tin Mừng. Chúng ta  nói tin  Chúa và yêu  Chúa nhưng lại  sống
thiếu bác ái yêu thương đối với tha nhân.

Chúng ta  hãy cương quyết  trở lại  và tin  vào Chúa, tin  vào Tin
Mừng. Hãy trở lại để thánh hóa bản thân nhờ sự thúc đẩy của Chúa
Thánh Thần, và hãy theo Chúa đừng tiếc nuối của cải như người
thanh niên giầu có. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô kêu gọi các bạn
trẻ chúng ta: “…Hãy quảng đại dâng hiến đời mình cho Đức Kitô.
Đừng sợ hãi ! Các con không có gì phải sợ, vì Thiên Chúa là Chúa
của lịch sử và của vũ trụ. Hãy để những khát vọng về những kế
hoạch vĩ đại và cao thượng lớn lên trong các con. Hãy nuôi dưỡng
cảm thức về tình liên đới: đó là dấu chỉ Thiên Chúa hành động nơi
tâm hồn của các con. Hãy sẵn sàng sử dụng các tài năng mà Đấng
Quan Phòng đã trao ban cho các con. Vì cộng đoàn của các con.
Các con càng sẵn sàng dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa và
tha nhân. Các con sẽ càng khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời
sống. Thiên Chúa mong đợi nhiều nơi các con”. (Sứ điệp ngày thế
giới cầu nguyện cho ơn gọi, ngày 28/4/1996).

- Hát: Chúa là con đường. (PC tr. 411)

III. LỜI NGUYỆN CẦU (của ĐTC. Gioan Phaolô II)

Lạy Chúa, Ngài muốn cứu độ con người và Ngài đã lập nên Giáo
Hội như một sự hiệp thông huynh đệ, được qui tụ trong tình yêu
của Ngài. Xin tiếp tục đi vào giữa cuộc đời chúng con và kêu gọi 
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những người Ngài đã chọn, để họ trở nên tiếng nói Thánh Thần của
Ngài, nên nắm men cho một xã hội công bằng và huynh đệ.

Từ Cha trên Trời, xin Ngài gửi cho chúng con những nhà hướng
dẫn tâm linh mà cộng đoàn chúng con đang cần: những linh mục
thực sự của một Thiên Chúa sống động, những người được ánh
sáng Lời Ngài soi chiếu, để có thể nói về Ngài và dạy người khác
nói về Ngài. Xin hãy làm cho Giáo Hội của Ngài lớn mạnh nhờ sự
phát triển của những con người thánh hiến, những người dâng hiến
tất cả cho Ngài để Ngài cứu độ tất cả mọi người.

Ước gì cộng đoàn chúng con biết cử hành Bí tích Thánh Thể, trong
tiếng hát và lời ca tụng, như một lời tạ ơn về vinh quang và lòng
nhân ái của Ngài.

Ước gì cộng đoàn chúng con biết đi trên những nẻo đường của thế
giới, để thông chia niềm vui và sự bình an, là những tặng phẩm quí
báu của ơn Ngài cứu độ.

Ôi lạy Chúa ! Xin đoái nhìn toàn thể gia đình nhân loại này, và xin
tỏ lòng thương xót Ngài trên những người nam nữ đang tìm kiếm
Ngài trong lời cầu nguyện và đời sống chính trực, dù chưa được
gặp Ngài. Xin tỏ cho họ chân lý mang lại sự giải thoát, sự sống
không hề chấm dứt: như con đường dẫn tới Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được sống trong Giáo Hội của
Ngài, trong tinh thần phục vụ tín trung và hiến dâng toàn vẹn, để
các chứng từ của chúng con được khả tín và phong phú. Amen.

IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA.

- Hát: Này Con Là Đá.  (PC tr. 842)
- Lời cầu cho Đức Giáo Hoàng

- Hát: Đây nhiệm tích. (PC tr. 750)
- Lời nguyện 
- Phép lành Mình Thánh Chúa.

V. BẾ MẠC
- Hát: Thắp Sáng Trong Con. (PC tr. 575)
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Thứ Sáu Tuần Thánh
Kinh Sáng

Giáo đầu  (Cộng Đoàn cùng đứng) [Kinh Sáng 416/298]

Chủ sự:        Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn:  Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Chủ sự:        Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Cộng đoàn:   Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Tv 94 (95)
 Chủ sự:       Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
                  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
                  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
                  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Cộng đoàn:   Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.
 
Chủ sự:        Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
                  là đại vương trổi vượt chư thần,
                  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
                  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
                  Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
                  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 Cộng đoàn:  Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Chủ sự:        Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
                  quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
                  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
                  còn ta là dân Người lãnh đạo,
                  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
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Cộng đoàn:   Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.
 
Chủ sự:        Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
                  Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
                  như tại Mê-ri-ba,
                  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
                  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
                  và dám thử thách Ta
                  dù đã thấy những việc Ta làm.

Cộng đoàn:   Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Chủ sự:       "Suốt bốn mươi năm,
                  dòng giống này làm Ta chán ngán,
                  Ta đã nói:
                  Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
                  chúng nào biết đến đường lối của Ta!
                  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
                  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Cộng đoàn:   Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Chủ sự:        Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                  tự muôn đời và chính hiện nay
                  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Cộng đoàn:   Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
                  đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
                  Nào ta hãy đến bái thờ Người.
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Ca Vịnh (Cộng Đoàn cùng ngồi) [Kinh Sách 412]

 
Tv 2 

Ca Viên:    Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
                vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
                chống lại Ðức Chúa,
                chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.
 
Bên Phải:    Sao chư dân lại ồn ào náo động?
                Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông?

Bên Trái:    Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
                vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *
                chống lại Ðức Chúa,
                chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.
 
Bên Phải:    Chúng bảo nhau:
                Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, *
                gông cùm họ, ta hãy quẳng đi!
 

      Bên Trái:    Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
                Người chế nhạo bọn chúng.
 
Bên Phải:    Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
                 trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *
                 rằng: "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn
                 lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."
 
Bên Trái:    Tân vương lên tiếng:
                 Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
                 Người phán bảo tôi rằng: *
                 "Con là Con của Cha,
                 ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.
 
Bên Phải:     "Con cứ xin rồi Cha ban tặng
                 muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
                 toàn cõi đất làm phần lãnh địa.
 
Bên Trái:    "Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
                 nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."
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Bên Phải:     Vậy giờ đây,
                 hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
                 thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!
 
Bên Trái:    Ðem lòng kính sợ mà phụng thờ Ðức Chúa,
                 hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!
 
Bên Phải:     Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
                 lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên.
                    Còn những ai ẩn náu bên Người,
                 thật hạnh phúc dường bao!

Ca Viên:     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                 tự muôn đời và chính hiện nay
                 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Tất Cả:       Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
                 vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
                 chống lại Ðức Chúa,
                 chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)

Tv 21 (22), 2-23
 

Ca Viên:     Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
                 còn áo trong cũng bắt thăm luôn.
 
Bên Phải:     Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
                 Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? *
                 Dù con thảm thiết kêu gào,
                 nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!
 
Bên Trái:    Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
                 đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. *
                 Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
                 vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.
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     Bên Phải:    Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,

                 họ cậy trông, Ngài đã độ trì, *
                 van nài liền được cứu nguy,
                 đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.
 
Bên Trái:     Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
                 con bị đời mắng chửi dể duôi, *
                 thấy con ai cũng chê cười,
                 lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:
 
Bên Phải:    "Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó!
                 Người có thương, giải gỡ đi nào!" *
                 Ðưa con ra khỏi thai bào,
                 vòng tay mẹ ẳm Chúa trao an toàn.
 
Bên Trái:     Chào đời, con được dâng cho Chúa,
                 được Ngài là Chúa tự sơ sinh. *
                 Xa con Ngài đứng sao đành,
                 nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.
 
Bên Phải:    Quanh con cả đàn bò bao kín,
                 thú Ba-san ùa đến bủa vây: *
                 Há mồm đe dọa gớm thay,
                 khác nào sư tử xé thây vang gầm.
 
Bên Trái:     Tưởng mình như tan dần ra nước,
                 toàn thân con xương cốt rã rời, *
                 con tim đau đớn bồi hồi,
                 mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.
 
Bên Phải:    Nghe cổ họng khô ran như ngói,
                 lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, *
                 chốn tử vong, Chúa đặt vào;
                 quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
 
Bên Trái:     Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
                 chúng đâm con thủng cả chân tay, *
                 xương con đếm được vắn dài;
                 chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.

24



Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.

Bên Phải:    Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
                 còn áo trong cũng bắt thăm luôn. *
                 Chúa là sức mạnh con nương,
                 cứu mau, lạy Chúa, xin đừng đứng xa.
 
Bên Trái:     Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
                gỡ thân con thoát miệng chó rừng, *
                khỏi nanh sư tử hãi hùng,
                phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.
 
Bên Phải:    Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
                 cho anh em tất cả được hay, *
                 và trong đại hội dân Ngài,
                 con xin dâng tiến một bài tán dương.

Ca Viên:     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                 tự muôn đời và chính hiện nay
                 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Tất Cả:       Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
                 còn áo trong cũng bắt thăm luôn.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)

Tv 37
 

Ca Viên:     Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy.
 
Bên Phải:    Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
                đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.
 
Bên Trái:     Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập,
                 bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con.
 
Bên Phải:    Chính vì Chúa giận
                 mà da thịt con không chỗ nào lành; *
                 vì tội lỗi của con
                 mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn.
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Bên Trái:     Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ
                 như gánh nặng vượt quá sức con.
                 Vết thương con nặng mùi, rữa nát
                 bởi vì con điên cuồng;
 
Bên Phải:    thân lom khom, rã rời, kiệt sức,
                 suốt cả ngày con thiểu não lang thang. *
                 Ngang lưng đầy lửa bỏng,
                 da thịt con không chỗ nào lành.
 
Bên Trái:     Bị suy nhược, nát tan, kiệt sức,
                 tim thét gào thì miệng phải rống lên. *
                 Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ,
                 tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường!
 
Bên Phải:    Tim hồi hộp, sức con đã kiệt,
                 mắt cũng chẳng còn sáng như xưa. *
                 Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần,
                 bà con ruột thịt cũng đứng xa.
 
Bên Trái:     Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy,
                 đứa mưu hại con buông lời độc địa, *
                 suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con.
 
Bên Phải:    Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì,
                 tựa người câm, không hề mở miệng, *
                 cầm bằng kẻ không nghe chi hết,
                 chẳng một lời đối đáp ngoài môi.
 
Bên Trái:     Lạy Chúa, nơi Ngài con trông cậy;
                 lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
                 chính Chúa sẽ đáp lại. *
                 Con nói:
                 "Ước gì bọn chúng đừng đắc chí nhạo cười con,
                  cũng đừng lên mặt khi chân con lảo đảo."
 
Bên Phải:    Thật thì con đã gần qụy ngã,
                 nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. *
                 Tội đã phạm, con xin xưng thú,
                 lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn
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Bên Trái:     Kẻ vô cớ thù con đều mạnh thế,
                 người vô lý ghét con thật quá nhiều! *
                 Con làm ơn thì chúng trả oán,
                 con theo đuổi điều lành, chúng lại tố cáo con.
 
Bên Phải:    Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc,
                 đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ. *
                 Lạy Chúa cứu độ con,
                 xin Ngài mau phù trợ.

Ca Viên:     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                 tự muôn đời và chính hiện nay
                 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Tất Cả:       Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)

Xướng đáp: (có thể thay thế bằng một bài hát)
Ca Viên:      Lũ chứng gian đứng dậy tố con
Cộng đoàn:  giương bộ mặt hằm hằm sát khí. 

Giờ Tử Nạn
      (PC. trang1232)

2. Suối kia ơi ngừng khơi nguồn, và sông nước hãy yên tiếng vọng 
ngân. Gió hôm ơi ngừng hơi rờn. Vì đây Chúa rét không áo phủ 
thân.

ĐK. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn 
vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết 
từ nay thờ Chúa hết tâm tình.
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BÀI ĐỌC I: [Kinh Sách-Các Bài Đọc tr.414]                                Dt 9, 1-28

Đức Ki-tô Thượng Tế vào thánh điện trên trời

Khi hiến dâng chính cuộc đời mình, Đức Ki-tô tạo ra một hoàn cảnh mới 
không ai có thể đảo ngược ; Người tiêu diệt tội lỗi và thiết lập giao ước mới bền
vững muôn  đời.

Bài trích thư gửi tín hữu Hip-ri.

Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới
tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn
và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là
không thuộc về thế giới  thọ tạo này. Người đã vào cung thánh
không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của
mình, Người chỉ vào một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc
vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước
tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh
hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu
của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng
hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên
Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi
những việc  đưa tới  sự chết,  để chúng ta  xứng đáng phụng thờ
Thiên Chúa hằng sống.

  Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước mới, lấy cái
chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao
ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền
lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Ở đâu có chúc
thư, thì cần chứng minh rằng người làm chúc thư đã chết, thật vậy,
chúc thư chỉ có giá trị khi người làm chúc thư đã chết, bởi vì chúc
thư không bao giờ có hiệu lực bao lâu người làm chúc thư còn
sống. Do đó, nếu không có máu, thì đã không khai mạc giao ước
thứ nhất. Quả thế, sau khi ông Mô-sê công bố cho toàn dân mọi
điều răn như đã ghi chép trong Sách Luật, thì ông lấy máu các con
bê, con dê hòa lẫn với nước, rồi dùng len đỏ thắm và cành hương
thảo mà rảy lên chính cuốn Sách Luật cũng như trên toàn dân và
nói : Đây là máu giao ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân
giữ. Rồi, cũng theo cách thức đó, ông rảy máu vào lều thánh và
mọi  đồ phụng tự.  Chiếu theo lề  luật,  hầu hết mọi sự đều được
thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ.
Vậy, nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn 
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cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời
đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn
biết mấy. Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay
người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung
thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng
trước mặt  Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta.  Người vào đó
không  phải  để  dâng  chính  mình  làm của  lễ  nhiều  lần,  như  vị
thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung
thánh. Chẳng vậy, Người đã chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế
giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người
đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính
mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán
xét. Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội
muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không
phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

 (Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)

Xướng đáp:                                                                           x. Is 53, 7. 12
Ca Viên:     Tựa như cừu bị đem đi làm thịt, Người không hề mở  
                 miệng kêu ca khi bị ngược đãi, Người bị trao nộp và  
                 chịu chết, để dân Người được sống.

Cộng đoàn:  Người đã hiến thân chịu chết và bị liệt vào hàng tội 
                 nhân, để dân Người được sống.

 (Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)

BÀI ĐỌC II: 
Giá trị của máu Đức Ki-tô

Trích bài giáo huấn của thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục.  

Bạn muốn nghe nói về giá trị của máu Đức Ki-tô ư ? Chúng ta 
hãy trở về với hình ảnh báo trước,  nhớ lại mẫu cũ, cùng kể lại 
chuyện xưa về máu.

   Ông Mô-sê đã nói : Anh em hãy giết con chiên một tuổi và lấy
máu bôi lên cửa. Thưa ông mô-sê, ông nói gì vậy ? Phải chăng
máu chiên vẫn cứu thoát được con người có lý trí  ? Ông bảo :
Được lắm, nhưng không phải vì nó là máu chiên mà vì là hình ảnh
máu Chúa. Vậy giờ đây, nếu thay vì thấy máu chiên bôi lên bậu
cửa, kẻ thù lại thấy máu Đức Ki-tô đỏ thắm nơi miệng các tín hữu
là cửa đền thờ đích thật, thì ắt nó phải chạy trốn cho nhanh.
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     Bạn có muốn khám phá giá trị khác nhau của máu này nữa
không ? Tôi muốn bạn nhìn kỹ xem máu đó trước tiên từ đâu chảy
ra và phát xuất từ nguồn mạch nào. Trước hết, máu đó từ chính
thập giá tuôn ra, bắt nguồn từ cạnh sườn của Chúa. Quả vậy, như
Tin Mừng nói, khi Đức Giê-su đã chết, còn treo trên thập giá, thì
một người lính đến gần, lấy đòng đâm cạnh sườn Người và từ đó
nước cùng máu chảy ra. Nước tượng trưng phép rửa, máu tượng
trưng thánh lễ. Người lính đã mở cạnh sườn của Chúa : anh đã
chọc thủng bức tường đền thánh, còn tôi, tôi đã tìm được kho tàng
quý giá và lấy làm vui vì đã chiếm được trân châu bảo ngọc. Về
con chiên cũng vậy : người Do-thái xưa đã giết chiên, còn tôi đã
được hưởng hiệu quả của lễ tế.

 Từ cạnh sườn Người, máu cùng nước chảy ra. Hỡi bạn thính
giả,  tôi  không muốn bạn dễ dàng lướt  qua các bí mật  của mầu
nhiệm cao cả như thế. Quả thật, tôi còn một điều thần bí và ẩn tàng
phải nói. Tôi đã nói nước và máu là biểu tượng của phép rửa và
thánh lễ, từ đó Hội Thánh được xây dựng qua việc tái sinh và canh
tân của Thánh Thần, tức là qua phép rửa và thánh lễ. Cả hai, có thể
nói, đã phát xuất từ cạnh sườn của Đức Ki-tô. Vậy từ cạnh sườn
mình, Đức Ki-tô đã xây dựng Hội Thánh, cũng như từ cạnh sườn
của ông A-đam đã phát xuất bà E-và, bạn đời của ông.

 Vì lẽ đó, thánh Phao-lô cũng muốn nói đến cạnh sườn Chúa khi
quả quyết rằng :  Chúng ta bởi thân thể và xương cốt của Người.
Cũng như Thiên Chúa đã làm nên người phụ nữ từ cạnh sườn của
ông A-đam, thì  Đức Ki-tô cũng lấy nước và máu từ cạnh sườn
Người mà điểm tô Hội Thánh. Cũng như Thiên Chúa đã mở cạnh
sườn ông A-đam khi ông đang ngủ say, thì sau khi Đức Ki-tô tắt
thở, Người cũng ban cho chúng ta nước và máu như vậy.

Anh em hãy xem Đức Ki-tô đã kết hợp hiền thê với mình như
thế nào,  hãy xem Người nuôi dưỡng chúng ta  nhờ của ăn nào.
Chúng ta được sinh ra nhờ của ăn nào thì cũng được nuôi dưỡng
bằng của ăn ấy. Cũng như người mẹ do tình thương tự nhiên thúc
đẩy, sẵn sàng nuôi con bằng sữa và máu của mình, thì Đức Ki-tô
cũng luôn lấy máu mình mà nuôi những kẻ Người đã tái sinh như
vậy. 

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)
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Giờ Tử Nạn
                                              (PC. trang1232)

3. Hãy tung ra mồ quanh đồi, người xưa hỡi hãy thôi chết dậy 
mau. Cõi dương gian tạm trông vời, kìa Con Chúa chết treo chốn 
đồi cao.

ĐK. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn 
vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết 
từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

                                                                                                                
Ca vịnh [Tuần II thứ Sáu Kinh Sáng tr. 865-869/603-606] [ĐC tr.417/298]

            (Cộng Đoàn cùng ngồi)

Tv 50 (51)
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

Anh em phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới (Ep 4,23-24).
 
Ca Viên:     Ðến như Con Một, Chúa cũng chẳng từ 
                 nhưng Chúa đã để Người phải chết
                 cho hết thảy chúng ta.
 
Bên Phải:    Lạy Thiên Chúa,
                 xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
                 mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. *
                 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
                 tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
 
Bên Trái:     Vâng, con biết tội mình đã phạm,
                 lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
                 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
                 dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
 
Bên Phải:    Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
                 liêm chính khi xét xử.
 
Bên Trái:     Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
                 đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
                 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
                 dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.                                 
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Bên Phải:    Xin dùng cành hương thảo
                 rảy nước thanh tẩy con,
                 con sẽ được tinh tuyền; *
                 xin rửa con cho sạch,
                 con sẽ trắng hơn tuyết.
 
Bên Trái:     Xin cho con được nghe
                 tiếng reo mừng hoan hỷ,
                 để xương cốt bị Ngài nghiền nát
                 được nhảy múa tưng bừng.

Bên Phải:    Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,
                 và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.
 
Bên Trái:     Lạy Chúa Trời,
                 xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
                 đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

Bên Phải:    Xin đừng nở đuổi con
                 không cho gần Nhan Thánh,
                 đừng cất khỏi lòng con
                 thần khí thánh của Ngài.
 
Bên Trái:     Xin ban lại cho con
                 niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
                 và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
 
Bên Phải:    Ðường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
                 ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
 
Bên Trái:     Lạy Thiên Chúa con thờ
                 là Thiên Chúa cứu độ,
                 xin tha chết cho con,
                 con sẽ tung hô Ngài công chính.
 
Bên Phải:    Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
                cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
 
Bên Trái:    Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
                con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
                Ngài cũng không chấp nhận.
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Bên Phải:    Lạy Thiên Chúa,
                 tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; *
                 một tấm lòng tan nát giày vò,
                 Ngài sẽ chẳng khinh chê.
 
Bên Trái:     Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
                 thành lũy Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bên Phải:    Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
                 lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
                 Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
                 dâng trên bàn thờ Chúa.

Ca Viên:     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                 tự muôn đời và chính hiện nay
                 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Tất Cả:       Ðến như Con Một, Chúa cũng chẳng từ
                 nhưng Chúa đã để Người phải chết
                 cho hết thảy chúng ta.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện.

Tc Kb 3,2-4.13a.15-19
Thiên Chúa ngự đến xét xử

Anh em hãy ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được giải thoát (Lc 21,28).
 

Ca Viên:     Chúa Giê-su Ki-tô hằng yêu thương ta,
                 đã chịu chết mà giải thoát ta khỏi muôn vàn tội lỗi.
 

Bên Phải:    Lạy Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài,
                 công trình Ngài, lạy Chúa, lòng con kính sợ!
 

Bên Trái:     Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy,
                 qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường. *
                 Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương.
 

Bên Phải:    Này Thiên Chúa tự miền Tê-man ngự giá,
                 từ núi Pa-ran, kìa Ðức Thánh quang lâm. *
                 Bóng uy phong rợp chín tầng trời,
                 câu chúc tụng vang mười phương đất.
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Bên Trái:     Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng,
                 mở đôi tay chiếu tỏa hào quang: *
                 nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa.

Bên Phải:    Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,
                 cứu độ đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. *
                 Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả,
                 giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông.
 
Bên Trái:     Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời bời,
                 mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy, *
                 bệnh mục xương đã nhập vào mình,
                 chân lảo đảo không còn vững bước.
 
Bên Phải:    Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn
                 chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con.
 
Bên Trái:     Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,
                 cả vườn nho chẳng được trái nào. *
                 Quả ô-liu, đợi hoài không thấy,
                 ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.
 
Bên Phải:    Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn,
                 ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.
 
Bên Trái:     Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì Chúa,
                 hỷ hoan vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
 
Bên Phải:    Ðức Chúa, Chúa tôi thờ, làm cho tôi mạnh sức, *
                 cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai.
                 Và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.

Ca Viên:     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                 tự muôn đời và chính hiện nay
                 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Tất Cả:       Chúa Giê-su Ki-tô hằng yêu thương ta,
                 đã chịu chết mà giải thoát ta khỏi muôn vàn tội lỗi .

 

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện).
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Tv 147 (147B)
Giê-ru-sa-lem được hưng phục

Lại đây, Ta sẽ cho ngươi thấy Tân Nương, hiền thê của Chiên Con 
(Kh 21,9).

 

Ca Viên:     Chúng con tôn thờ thánh giá Chúa
                 hát mừng Ngài sống lại hiển vinh ;
                 ấy chính vì bởi cây thập giá
                 niềm hân hoan tràn ngập địa cầu.
 

Bên Phải:    Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
                 này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!
 

Bên Trái:     Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
                 con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *
                 Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
                 và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
 

Bên Phải:    Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
                 lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
                    Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
                 sương giá như tro, Người rải rắc.
 

Bên Trái:     Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
                 chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
                 Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
                 thổi gió lên nước liền tuôn chảy.
 

Bên Phải:     Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
                 chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *
                 Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
                 không cho họ biết những điều luật của Người.

Ca Viên:     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                 tự muôn đời và chính hiện nay
                 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Tất Cả:       Chúng con tôn thờ thánh giá Chúa
                 hát mừng Ngài sống lại hiển vinh ;
                 ấy chính vì bởi cây thập giá
                 niềm hân hoan tràn ngập địa cầu.

 (Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)
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Lời Chúa  (Is 52,13-15) [tr. 417/298]
Rồi đây, người Tôi Trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ lên cao, nổi

bật, và được vinh hiển tuyệt vời. Cũng như bao kẻ đã sững sờ, khi
thấy Tôi Trung của Ta mặt mày tan nát, chẳng còn hình dạng một
con người ; cũng vậy, muôn dân sẽ vô cùng kinh ngạc, và vua chúa
phải câm miệng trước nhan Người, vì được thấy điều chưa một ai
kể lại, chứng kiến việc chưa nghe nói bao giờ.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)

Xướng đáp thay thế bằng điệp ca sau đây:
Ca Viên:     Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
                 cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
                 chết trên cây thập tự.

Tất Cả:       Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
                 cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
                 chết trên cây thập tự.

Thánh Ca Tin Mừng (cộng đoàn cùng đứng) 

Ca Viên:     Phía trên đầu Người,
                 chúng đã đặt bản án xử tội viết rằng:
                 Tên này là Giê-su, người Na-da-rét, Vua Do-thái.

Bên Phải:    Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
                 Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 
Bên Trái:     Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
                 Người đã cho xuất hiện
                 Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 
Bên Phải:    Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
                 Mà phán hứa tự ngàn xưa:
 
Bên Trái:     Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
                 Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
 
Bên Phải:    Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
                 Và nhớ lại lời xưa giao ước;
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       Bên Trái:    Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

                 Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
 
Bên Phải:    Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
                 Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
                 Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 
Bên Trái:     Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
                 Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
                 Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
 
Bên Phải:    Bảo cho dân biết: Người sẽ cứu độ
                 Là cho họ hết mọi tội khiên.
 
Bên Trái:     Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
                 Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
 
Bên Phải:    Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
                 Và trong bóng tử thần,
                 dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Ca Viên:     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                 tự muôn đời và chính hiện nay
                 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Tất Cả:       Phía trên đầu Người,
                 chúng đã đặt bản án xử tội viết rằng:
                 Tên này là Giê-su, người Na-da-rét, Vua Do-thái.
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Lời cầu
Chủ sự:        Ðấng cứu độ chúng ta đã chịu khổ hình thập giá và mai
táng trong mồ, để từ cõi chết sống lại. Ta hãy thờ lạy Người và
khẩn khoản nài xin:
 Cộng đoàn:     Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

 Lời nguyện 1: Lạy Chúa là Thầy chúng con, vì thương chúng con, 
               Chúa đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,  

 Cộng đoàn:    - xin dạy chúng con hằng biết vâng phục thánh ý Chúa 

Cha.

 Lời nguyện 2: Chúa là nguồn sống của chúng con, Chúa đã chết trên 
                     thập giá để tiêu diệt tử thần và quyền lực âm phủ,  
 Cộng đoàn:    - xin cho chúng con được cùng chết với Chúa, ngõ hầu
                     được cùng Chúa sống lại vinh quang.

 Lời nguyện 3: Chúa là Vua chúng con, nhưng đã bị chà đạp như loài 
                     sâu bọ, bị phàm nhân nhạo báng chê cười,  
 Cộng đoàn:    - xin cho chúng con thấm nhuần đức khiêm nhường     
                     của Chúa.

 Lời nguyện 4: Chúa là Ðấng cứu chuộc chúng con, đã hy sinh mạng 
                     sống mình vì yêu thương chúng con, 
 Cộng đoàn:    - xin cho chúng con cũng biết đối xử với nhau như 
                     anh em một nhà.

 Lời nguyện 5: Chúa là Ðấng cứu độ loài người, đã dang tay trên  
                     thập giá để lôi kéo muôn thế hệ, 
 Cộng đoàn:    - xin đem mọi con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp 
                     nơi vào đoàn tụ trong Nước Trời.

Kinh Lạy Cha: Chủ sự bắt Kinh Lạy Cha, và cộng đoàn cùng đọc.
 

Lời nguyện [tr. 411/297]
Chủ sự:     Lạy Chúa, xin lấy lòng từ bi nhìn đến đại gia đình

nhân loại. Chính vì gia đình này mà Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng
con không ngần ngại phó mình trong tay kẻ dữ và cam chịu khổ
hình thập giá. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn:   Amen.

Chủ sự:    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 cuộc sống muôn đời. 
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Cộng đoàn:   Amen.  
                                            Cử hành

Thứ Sáu Tuần Thánh

 Hôm nay và ngày mai Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết. 

 Nếu có thể, nên cử hành tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa lúc 3:00
chiều. Vị giám mục có thể cho phép cử hành lại nghi thức nếu có nhu cầu
(ORDO).

 Bàn thờ không trải khăn, không thánh giá, không chân đèn. (Rm. 263. 2)

 Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ. Nếu vì số dân
chúng đông, mỗi người không thể lên thờ thánh giá được, thì sau khi một
phần tín hữu đã thờ, linh mục cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít
lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong
giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ. (Rm.270.19). Trong khi kính thờ,
thánh giá có thể phủ khăn hoặc không (ORDO)

 Chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó
của Chúa mà thôi; Tuy nhiên vào bất cứ lúc nào, cũng có thể đem Mình
Thánh Chúa cho bệnh nhân nào không thể tham dự nghi thức.(Rm.263.
1&3)

 Trong lúc cho rước lễ, có thể hát một bài thánh ca thích hợp. (Rm.277.25)

 Sau khi cử hành, lột khăn bàn thờ, thánh giá để nguyên cùng với 4 ngọn
nến, để cộng đoàn đến bái thờ. (ORDO)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Linh mục và phó tế, mặc lễ phục đỏ như khi cử hành thánh lễ, tiến ra bàn 
thờ, cúi chào rồi phủ phục xuống đất hoặc quỳ gối, và tất cả mọi người 
thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.

 Linh mục và các người giúp lễ đến ghế, quay về phía giáo dân, linh mục 
dang tay đọc lời nguyện.
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THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

PHẦN THỨ NHẤT
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

     Lời nguyện (không đọc: “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”)
Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng

cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu
nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin
Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hoá và che chở đoàn con
luôn mãi. Chúng con cầu xin...

Bài đọc I                                                                      Is 52, 13-53, 12
Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Có lời Đức Chúa phán:
Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.
Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,

         không còn dáng vẻ người ta nữa,
cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe ai nói bao giờ.
Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được ?
Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai ?
Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.
Sự thật, chính người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.
Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
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bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới ?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.
Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.
Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ được nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, Ta đã ban cho người,
muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
người sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân ;
nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người
đã can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca:                             Tv 30,2 và 6.12-13.15-15.17 và 25 (Đ. Lc 23,46)

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
Bời vì Ngài công chính, xin giải thoát con.
Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
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Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.                           Đ.

Con đã nên trò cười cho thù địch
và cho cả hàng xóm láng giềng.
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.
Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,
Con hóa thành đồ hư vất bỏ.                                                    Đ.

Nhưng con đây, vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa,
dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.
Số phận con ở trong tay Ngài.
Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ
khỏi người bách hại con.                                                          Đ.

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.
Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !                                              Đ.

Bài đọc II                                                                 Dt 4,14-16 ; 5,7-9
Người đã học được thế nào là vâng phục, và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh 

cửu cho những ai tùng phục Người.

     Bài trích thư gửi tín hữu Hip-ri.

     Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng
trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững
lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là
Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người
đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không
phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là
nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi
cần.

     Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van
khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng
cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính.
Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới
học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức
thập toàn,  Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất  cả
những ai tùng phục Người.

     Đó là lời Chúa.
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Tung hô Tin Mừng                                                                Pl 2,8-9

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Tin Mừng (PC tr.1318)                                                                Ga 18,1-19,42

   Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
 

Bấy giờ, Đức Giê-su đi ra cùng với các môn đệ, sang bên
kia suối Kít-rôn. Ở đó có một thửa vườn. Người cùng với
các môn đệ đi vào. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này,
vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy, Giu-đa
tới  đó,  dẫn  một  toán  quân  cùng  đám thuộc  hạ  của  các
thượng tế và nhóm Pha-ri-siêu ; họ mang theo đèn đuốc và
khí giới. Đức Giê-su biết mọi việc sắp xảy đến cho mình,
nên tiến ra và hỏi : 

C. Các anh tìm ai?
K. Họ đáp:
Dân chúng:   Tìm Giêsu Nagiaret.
K. Người nói:
C. Chính tôi đây.
K. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. Khi Người

vừa nói:  Chính tôi  đây, thì  họ lùi  lại  và ngã xuống đất.
Người lại hỏi một lần nữa :

C. Các anh tìm ai?
K. Họ đáp:
Dân chúng:   Tìm Giêsu Nagiaret.
K. Đức Giê-su nói ::
C. Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm

bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi. 
K. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói : “Những người

Cha đã ban cho con, con không để mất một ai.”
Ông Simon  Phêrô  có  sẵn một  thanh gươm,  bèn tuốt  ra,
nhằm người đầy tớ vị thương tế, mà chém đứt tai phải của
y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô. Đức Giê-su nói với ông
Phê-rô :
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C. Hãy xỏ gươm vào bao.  Chén mà Chúa Cha đã trao cho
Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống ?

K. Bấy giờ, toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của
người Do-thái bắt Đức Giê-su và trói Người lại. Trước tiên,
họ điệu Đức Giê-su đến ông Kha-man là nhạc phụ của ông
Cai-pha. Ông Cai-pha làm thượng tế năm đó. Chính ông
này đã đề nghị với người Do-thái là nên để một người chết
thay cho dân thì hơn. 
Ông Si-môn Phê-rô và một môn dệ khác đi theo Đức Giê-
su. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với
Đức Giê-su vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn
ông Phê-rô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia
quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông
Phê-rô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phê-rô :

V. “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy
sao ?”

K. Ông liền đáp:
V. Đâu phải.
K. Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở

đó ; ông Phê-rô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế tra hỏi
Đức Giê-su về các môn đệ và giáo huấn của Người. Đức
Giê-su trả lời :

C. Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ ; tôi hằng giảng
dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người Do-thái
tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi?
Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính
họ biết tôi đã nói gì. 

K. Đức Giê-su vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ
đứng đó vả vào mặt Người và nói :

V. Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?
K. Đức Giêsu đáp:
C. Nếu Tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào ; còn

nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi ?
K. Ông Kha-nan cho giải Người đến thượng tế Cai-pha, Người

vẫn bị trói. 
Còn ông Si-mon Phê-rô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta
nói với ông :

V. Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?
K. Ông liền chối:
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V. Đâu phải.

K. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị
ông Phê-rô chém đứt tai, lên tiếng hỏi :

V. Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?
K. Một lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy.

Vậy, người Do-thái điệu Đức Giê-su từ nhà ông Cai-pha
đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không
vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được.
Vì thế, tổng trấn Phi-la- tô ra ngoài gặp họ và hỏi :

V. Các ngươi tố cáo ông này về tội gì ?
K. Họ đáp:
V. Nếu ông này không làm điều gì ác, thì chúng tôi đã chẳng

đem nộp cho quan.
K. Ông Phi-la-tô bảo họ:
V. Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các

người. 
K. Người Do thái đáp:
V. Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả.
K. Thế  là  ứng  nghiệm lời  Đức  Giê-su  đã  nói,  khi  ám  chỉ

Người sẽ phải chết cách nào.
Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với
Người :

V. Ông có phải là vua dân Do thái không ?
K. Đức Giêsu đáp:
C. Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với

ngài về tôi ?
K. Ông Phi-la-tô trả lời:
V. Tôi  là  người  Do-thái  sao  ?  Chính  dân  của  ông  và  các

thượng tế  đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?
K. Đức Giê-su trả lời :
C. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc

về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi
bị nộp cho người Do thái. Nhưng thật ra Nước tôi không
thuộc chốn này.

K. Ông Philatô liền hỏi:
V. Vậy ông là vua sao ?
K. Đức Giêsu đáp:
C. Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi sinh ra và đã đến thế

gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng
về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.
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K. Ông Phi-la-tô nói với Người:

V. Sự thật là gì ?
K. Nói thế rồi, ông lại ra gặp ngưòi Do-thái và bảo họ :
V. Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo

tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha
một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta
tha vua dân Do-thái cho các người không ?

K. Họ lại la lên rằng :
Dân chúng:   Đừng tha nó, nhưng xin tha Ba-ra-ba !
K. Mà Baraba là một tên cướp. 

Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh
đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt
lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ
đến gần và nói : 

Dân chúng:   Kính chào Vua dân Do thái !
K. Rồi vả vào mặt Người.

Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái :
V. Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi

biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.
K. Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng

gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ
V. Đây là Người.
K. Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ

liền kêu lên rằng :
Dân chúng:   Đóng đinh, Đóng đinh nó vào thập giá ! 
K. Ông Phi-la-tô bảo họ:
V. Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì

phần ta, ta không tìm thấy lý do gì để kết tội ông ấy. 
K. Người Do thái đáp lại:
Dân chúng:   Chúng tôi có lề luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải

chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa.
K. Nghe lời đó, Ông Philatô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào

dinh và nói với Đức Giê-su :
V. Ông từ đâu mà đến ?
K. Nhưng Đức Giê-su không trả  lời.  Ông Phi-la-tô  nói  với

Người :
 V. Ông không trả lời tôi ư ? Ông không biết rằng, tôi có quyền

tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao ?
K. Đức Giê-su lại đáp:
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C. Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho

ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn.

K. Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-
thái kêu lên rằng :

Dân chúng:   Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-da. Ai
xưng mình là vua, thì chống lại Xê-da.

K.      Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra
ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá,
tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua,
vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người
Do-thái :

V. Đây là vua các người.
K. Họ liền hô lớn :
Dân chúng:   Đem đi ! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !.
K. Ông Philatô nói với họ :
V. Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao ?
K. Các thượng tế đáp:
Dân chúng:   Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.
K. Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh

vào thập giá.
Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá
đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gon-go-tha ; tại
đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng
đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-
su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo
trên thập giá ; bảng đó có ghi : “Giê-su Na-da-rét, Vua dân
Do-thái”.  Trong  dân  Do-thái,  có  nhiều  người  đọc  được
bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở
gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng : Hip-ri, La-
tinh và Hy-lạp. Các thượng tế của người Do-thái nói với
ông Phi-la-tô :

V. Xin ngài đừng viết: “Vua dân Do-thái”, nhưng viết: “Tên
này đã nói: Ta là vua dân Do-thái”.

K. Ông Philatô trả lời:
V. Ta viết sao, cứ để vậy !
K. Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo

xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần ;
họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không
có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với
nhau : 
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V. Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.

K. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Áo xống tôi, chúng
đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những
điều lính tráng đã làm.
Đứng gần thập giá Đức Giê-su có thân mẫu Người, chị của
thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-
a  Má-đa-la.  Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương
mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng :

C. Thưa Bà, đây là con của Bà.
K. Rồi Người  nói với môn đệ:
C. Đây là Mẹ của anh.
K. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi việc đã hoàn tất. Và để ứng
nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói :

C. Tôi khát.
K. Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển

có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa
lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói :

C. Thế là đã hoàn tất.
K.        Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
 (Quì gối thinh lặng giây lát)
 

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác
chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại
là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập
ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân
lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ
hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức
Giê-su và thấy Người  đã  chết,  họ không đánh giập  ống
chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh
sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem
thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác
thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em
nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời
Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị
đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên
Đấng họ sẽ đâm thâu.
Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô
cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là
một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ
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người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp
đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến.
Ông này trước kia đã tới gặp Đức  Giê-su  ban  đêm.  Ông
mang theo chừng một trăm  cân  mộc  dược  trộn  với  trầm
hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm
thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-
thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và
trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì
hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại
gần bên,  nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.

Sau bài Thương Khó, có thể giảng vắn tắt. Giảng xong, linh mục có thể mời 
gọi giáo dân thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
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CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

(10) Phụng vụ Lời Chúa được tiếp tục bằng lời cầu nguyện cho mọi người
theo cách thức sau đây : Phó tế đứng tại giảng đài, đọc lời kêu mời nói lên ý
cầu nguyện. Đoạn mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Sau đó, linh
mục đứng tại ghế hay tại bàn thờ (hay tại giảng đài) giang tay đọc lời nguyện.
Trong suốt thời gian đọc các lời nguyện, giáo dân có thể quỳ hay đứng.

(13) Trong số các lời nguyện ghi trong sách lễ, linh mục được phép chọn
những lời nguyện nào thích hợp hơn với hoàn cảnh địa phương, nhưng phải giữ
thứ tự những ý nguyện đã được quy định để cầu nguyện cho mọi người. (Quy
chế tổng quát Sách Lễ Rô-ma, số 46).

I. Cho Hội Thánh
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa.

Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn
ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc
nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân

được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Ðức Ki-tô, là Ðấng yêu
thương gầy dựng Hội Thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn, để
Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm mà
xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin...

 
II. Cho Ðức Thánh Cha
Ta hãy cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha T...  Chính Chúa đã

chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người
luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách

khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Ðức T... và trao
cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng
con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người; để nhờ người,
đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin...

III. Cho hàng giáo sĩ và giáo dân
Ta hãy cầu cho Ðức Giám Mục T… của Giáo Phận chúng ta,

cho hàng Giám Mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi người phục
vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu.
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Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn
hướng dẫn và thánh hoá toàn thể Hội Thánh. Này chúng con tha
thiết nguyện cầu: xin Chúa thương cho mỗi thành phần Hội Thánh
biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa.
Chúng con cầu xin...

 

IV. Cho Dự Tòng
Ta hãy cầu cho anh Chị Em dự tòng (có mặt nơi đây). Xin Chúa

thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin
Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh
Tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho Hội Thánh
không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng
(có mặt nơi đây), được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn,
hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, và gia
nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin...

 

V. Cho mọi tín hữu được hiệp nhất
Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Ðức Kitô, và đang

cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả
trong Hội Thánh duy nhất của Người.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  Chúa  muốn  làm  cho
những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ sum vầy được
luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của
Ðức Kitô, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được
mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và
chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin...

 

VI. Cho người Do-thái
Ta hãy cầu cho người Do-thái. Cha ông họ là những người đầu

tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ
ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và trung thành với giao ước
của Người.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu
độ cho tổ phụ Áp-ra-ham và con cháu của người. Xin Chúa thương
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nghe lời Hội Thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia
cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Ðức Kitô, Ðấng
hằng sống và hiển trị muôn đời.                                             

VII. Cho người ngoài Ki-tô giáo
Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh

Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy

không tin vào Ðức Kitô,  nhưng trước mặt  Chúa vẫn ăn ngay ở
lành,  được  hồng ân  tìm thấy chân lý.  Xin  cũng ban cho chính
chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết
hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng
rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin...

 

VIII. Cho người vô thần
Ta hãy  cầu  cho  những  người  không  nhận  biết  Thiên  Chúa,

nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng: xin cho họ một ngày
kia được gặp thấy Người.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim

con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ
được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế
gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra
những dấu chỉ của tình yêu Chúa; và khi thấy các tín hữu sống đời
bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên
Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin...

 

IX. Cho những nhà lãnh đạo quốc gia
Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương

soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo
cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người,

và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ
mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ
biết cùng nhau làm cho thế giới được hoà bình, muôn dân được
thịnh vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con
cầu xin...

X. Cầu cho các thai nhi
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    Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các thai nhi, xin Chúa cho mọi
người nhận biết và bảo vệ quyền làm người của các em.
 

      Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:                                     
      Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chỉ một mình Chúa là
Đấng nắm giữ quyền sinh tử. Xin Chúa thương bảo vệ sinh mạng
các trẻ em chưa được chào đời thoát khỏi nạn phá thai. Xin Chúa
thương ban ơn trợ lực giúp mỗi người chúng con luôn can đảm dấn
thân bảo vệ quyền được sống của các thai nhi trên toàn thế giới.
Chúng con cầu xin…

XI. Cho những người đau khổ
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn

năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ
muôn bệnh tật,  xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù,  bẻ tan
xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ
sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu

phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng
nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn
hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng
con cầu xin...

PHẦN THỨ HAI
KÍNH THỜ THÁNH GIÁ

Hình Thức Thứ Nhất
(15) Ðem thánh giá có phủ khăn ra bàn thờ, hai người giúp lễ cầm nến cháy

đi hai bên. Linh mục, đứng trước bàn thờ, nhận thánh giá, mở phần khăn che
phía đầu thánh giá, nâng thánh giá lên và hát câu kêu mời: "Ðây là cây thánh
giá...", phó tế hoặc ca đoàn hát giúp linh mục. Mọi người đáp: "Ta hãy đến bái
thờ". Hát xong, mọi người quỳ gối thinh lặng cầu nguyện giây lát, linh mục vẫn
đứng nâng cao thánh giá. (16) Rồi linh mục mở khăn che cánh phải thánh giá,
nâng cao thánh giá lên hát kêu mời như trên. Sau cùng linh mục bỏ hết khăn che
thánh giá, lại nâng lên và hát kêu mời như trên.

Hình Thức Thứ Hai
(17) Linh mục, hoặc phó tế, hay một thừa tác viên khác xứng hợp, cùng các

người giúp lễ, đến cửa nhà thờ, nhận thánh giá không phủ khăn, các người giúp
lễ thì nhận nến cháy, rồi đi kiệu qua lòng nhà thờ lên cung thánh. Tại ba nơi: ở
gần cửa, ở giữa nhà thờ và ở lối vào cung thánh, người cầm thánh giá nâng cao
lên và hát câu kêu mời: "Ðây là cây thánh giá..."; mọi người đáp: "Ta hãy đến
bái thờ", rồi quỳ gối thinh lặng cầu nguyện giây lát như trên. Sau đó đặt thánh
giá và đèn nến ở lối vào cung thánh như trên. (số 16).
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Lời Mời Gọi Kính Thờ Thánh Giá

X. Ðây là cây thánh giá, nơi đã treo Ðấng Cứu Ðộ trần gian
Ð. Ta hãy đến bái thờ. (sau mỗi lần đáp, CĐ quỳ gối thinh lặng giây lát)

PHẦN THỨ BA
RƯỚC LỄ

(21) Trải khăn phủ bàn thờ và khăn thánh, rồi đặt sách lễ lên. Ðoạn phó
tế hoặc chính linh mục nếu không có phó tế, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ
phụ theo đường tắt về bàn thờ chính, trong lúc đó mọi người đứng thinh
lặng. Hai người giúp lễ cầm nến cháy cùng đi rước Mình Thánh với linh
mục, sau đó đặt nến trên hay bên cạnh bàn thờ.

(22) Khi phó tế đã đặt Mình Thánh trên bàn thờ và mở bình đựng Mình
Thánh rồi, linh mục tiến lại, cúi mình và bước lên bàn thờ. (Nếu không có phó tế
thì chính linh mục đặt Mình Thánh trên bàn thờ, mở bình đựng Mình Thánh, cúi
mình, rồi chắp tay đọc lớn tiếng:

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, 
chúng ta dám nguyện rằng:  Lạy Cha chúng con... 

 

Linh mục giang tay đọc tiếp:
Lạy Chúa,  xin cứu chúng con khỏi  mọi  sự dữ, xin đoái
thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn
luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn,
đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, và ngày trở
lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ chúng con.

Linh mục chắp tay. Giáo dân tung hô:
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.

(23) Linh mục chắp tay đọc thầm:  (cộng đoàn quỳ)

        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.

(24) Linh mục cúi mình, tay trái cầm bình đựng Mình Thánh, tay phải cầm 
bánh thánh, giơ cao một chút, quay về phía giáo dân, đọc lớn tiếng:

Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian; phúc 
cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Linh mục đọc chung một lần với giáo dân:
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng
xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Rồi linh mục cung kính rước Mình Thánh Chúa.

(25) Đang khi cho chịu lễ có thể hát một bài thánh ca thích hợp.
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(26) Cho rước lễ xong, một thừa tác viên xứng hợp mang bình đựng Mình

Thánh đến nơi đã dọn sẵn trong phòng áo, hoặc đặt vào nhà tạm nếu hoàn
cảnh đòi buộc.

(27) Có thể giữ thinh lặng giây lát, rồi linh mục đọc lời nguyện hiệp lễ :

     Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức
Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới
chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà
làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao
cả  này, để  suốt  đời  chúng con hăng say phục vụ Chúa.
Chúng con cầu xin...

  (28) Ðể giải tán, linh mục đứng quay về phía giáo dân, giơ tay trên họ và
đọc lời nguyện sau đây:

     Lời nguyện chúc lành trên dân Chúa
Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm Con
Một Chúa đã chịu chết vì chúng con, và tin tưởng sẽ được
phục sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào,
mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày
càng thêm tin kính Chúa, và vững lòng trông cậy sẽ được
ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Mọi người yên lặng ra về. Vào lúc thuận tiện lột khăn bàn thờ.

(29) Những ai đã tham dự  nghi thức phụng vụ trọng thể ban chiều này,
không buộc phải đọc giờ Kinh Chiều.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

     Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm
cuộc thương khó và sự chết của Người, nên bàn thờ không trải khăn,
không cử hành thánh lễ, cho đến sau đêm Canh Thức Vượt Qua, nghĩa là
đêm mong chờ Chúa sống lại, sau đó mới hưởng niềm vui phục sinh, một
niềm vui tràn trề trải dài suốt 50 ngày. Hôm nay chỉ có thể cho rước lễ
như Của Ăn Đàng. (R. 278)

 Ngày hôm nay, có thể trưng bầy một bức ảnh Chúa chịu đóng đinh, hoặc
ảnh Chúa nằm trong mồ hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông là những ảnh
nhắc nhớ những mầu nhiệm của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Cũng vậy, có

55



Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
thể trưng một bức ảnh Đức Mẹ Sầu Bi trong nhà thờ để các tín hữu đến tôn
kính. (ORDO)

 Không cử hành Bí Tích Hôn Phối trong ngày hôm nay cũng như những Bí
Tích khác, ngoại trừ việc giải tội và xức dầu cho người bệnh. (ORDO)

Thứ Bảy Tuần Thánh
Kinh Sáng

 
Giáo đầu  (Cộng Đoàn cùng đứng) [Kinh Sáng 429/305]

Chủ sự:        Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn:  Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Chủ sự:        Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình,
                  chịu mai táng để cứu độ ta,
                  nào ta hãy đến bái thờ Người.

Cộng đoàn:   Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình,
                  chịu mai táng để cứu độ ta,
                  nào ta hãy đến bái thờ Người

Tv 94(95)
 Chủ sự:       Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
                  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
                  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
                  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Cộng đoàn:   Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình,
                  chịu mai táng để cứu độ ta,
                  nào ta hãy đến bái thờ Người
 
Chủ sự:        Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
                  là đại vương trổi vượt chư thần,
                  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
                  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
                  Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
                  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 Cộng đoàn:   Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình,
                  chịu mai táng để cứu độ ta,
                  nào ta hãy đến bái thờ Người
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 Chủ sự:       Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
                  quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
                  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
                  còn ta là dân Người lãnh đạo,
                  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

     Cộng đoàn:   Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình,
                  chịu mai táng để cứu độ ta,
                  nào ta hãy đến bái thờ Người

     Chủ sự:        Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
                  Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
                  như tại Mê-ri-ba,
                  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
                  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
                  và dám thử thách Ta
                  dù đã thấy những việc Ta làm.

Cộng đoàn:   Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình,
                  chịu mai táng để cứu độ ta,
                  nào ta hãy đến bái thờ Người

Chủ sự:       "Suốt bốn mươi năm,
                  dòng giống này làm Ta chán ngán,
                  Ta đã nói:
                  Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
                  chúng nào biết đến đường lối của Ta!
                  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
                  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."
                      (hôm nay không đọc kinh “Vinh danh”)

Cộng đoàn:   Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình,
                  chịu mai táng để cứu độ ta,
                  nào ta hãy đến bái thờ Người
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Ca Vịnh (Cộng Đoàn cùng ngồi) [Kinh Sách 426]
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Tv 4
Ca Viên:     Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ.
 

Bên Phải:     Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
                 khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *
                 Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
                 xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
 
Bên Trái:     Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
                 lòng vẫn còn chai đá *
                 ưa thích chuyện hư không,
                 chạy theo điều giả dối?
 
Bên Phải:     Hãy biết rằng:
                 Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *
                 khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.
 
Bên Trái:     Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
                 trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *
                 Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền
                 và tin tưởng vào Chúa.
 
Bên Phải:     Biết bao kẻ nói rằng:
                 "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *
                 Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.
 
Bên Trái:     Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
                 hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.
 
Bên Phải:     Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *
                 vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
                 ban cho con được sống yên hàn.      

Tất Cả:      Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)  

                                         
Tv 15 (16)
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Ca Viên:     Thân xác con nghỉ ngơi an toàn.
 
Bên Phải:     Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con
                 vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *
                 Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ,
                 ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?"
 
Bên Trái:     Còn thần ngoại xứ này,
                 những thần linh xưa con sùng mộ, *
                 vẫn gia tăng tàn phá,
                 và thiên hạ tới tấp chạy theo.
 
Bên Phải:     Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,
                 tên của thần, môi con không tụng niệm!
 
Bên Trái:     Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
                 là chén phúc lộc dành cho con; *
                 số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
 
Bên Phải:     Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
                 vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn.
 
Bên Trái:     Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
                 ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *
                 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
                 được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
 
Bên Phải:     Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ
                 và lòng dạ hân hoan, *
                 thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
 
Bên Trái:     Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
                 không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
 
Bên Phải:     Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: *
                 trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
                 ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Tất Cả:       Thân xác con nghỉ ngơi an toàn.
(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện).

Tv 23 (24)
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Ca Viên:     Cất cao lên, hỡi cửa đền cổ kính
                 để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.
 

Bên Phải:     Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
                 làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
                 Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
                 đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
 

Bên Trái:     Ai được lên núi Chúa?
                 Ai được ở trong đền thánh của Người?
 
Bên Phải:     Ðó là kẻ tay sạch lòng thanh,
                 chẳng mê theo ngẫu tượng,
                 không thề gian thề dối.
 

Bên Trái:     Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
                 được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng. *
                 Ðây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người,
                 tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
 
Bên Phải:     Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
                 cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
                 để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.
 
Bên Trái:     Ðức Vua vinh hiển đó là ai? *
                 Là Ðức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
                 Ðức Chúa oai hùng khi xuất trận.
 
Bên Phải:     Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
                 cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
                 để Ðức Vua vinh hiển ngự vào. 
                                               
Bên Trái:     Ðức Vua vinh hiển đó là ai? *
                 Là Chúa Tể càn khôn:
                 Chính Người là Ðức Vua vinh hiển.

Tất Cả:       Cất cao lên, hỡi cửa đền cổ kính
                 để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.
                      (Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
Xướng đáp: (có thể thay thế bằng một bài hát)

Ca Viên:      Xin biện hộ và cứu chuộc con,
Cộng đoàn:  theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.

Bài Đọc I: [Kinh Sách-Các Bài Đọc tr.418]                             Dt 4, 1-13
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.

Chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa

Ai sẽ được vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa ? Ai sẵn sàng nghe lời sắc 
bén phê phán hết mọi loài thọ tạo ? Ai đã được đi theo Đấng đã băng qua các 
tầng trời?

Bài trích thư gửi tín hữu Hip-ri.

Chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ
của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội.
Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những
người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì
những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Còn chúng ta
là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó, như lời
Thiên Chúa đã phán :  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : chúng sẽ
không được vào chốn yên nghỉ của Ta. Công việc của Thiên Chúa
đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, như có chỗ Thiên Chúa phán về
ngày thứ bảy rằng : Khi đã làm xong mọi công việc, thì ngày thứ
bảy Thiên Chúa nghỉ. Trong đoạn thánh vịnh nói trên, lại cũng có
lời chép rằng :  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.
Vậy, vì phải có một số người được vào chốn yên nghỉ, và vì những
người đầu tiên được nghe loan báo tin mừng đã không được vào
bởi họ bất tuân, nên Thiên Chúa lại ấn định một ngày khác, tức là
ngày hôm nay, khi Người dùng vua Đa-vit mà phán, sau một thời
gian rất lâu dài, như đã nói ở trên : Ngày hôm nay, nếu các ngươi
nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng. Thật vậy, nếu ông Giô-suê đã
cho họ được yên nghỉ, thì sau đó, Thiên Chúa đã chẳng nói đến
một ngày khác nữa. Như thế, Dân Thiên Chúa còn có thể nghỉ như
Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy, vì ai  đã vào chốn yên nghỉ của
Thiên Chúa, thì cũng đã nghỉ sau khi làm xong công việc của mình,
như Thiên Chúa đã nghỉ sau khi làm xong công việc của Người.
Vậy, chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng
theo gương bất tuân đó mà sa ngã.  Lời Thiên Chúa là lời sống
động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi : xuyên thấu chỗ
phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng
như tư tưởng của lòng người.  Vì không có loài thọ tạo nào mà
không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi
bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)

Xướng đáp:                                                                        x. Mt 27,66.60.62
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
Ca Viên:      Sau khi Chúa được mai táng, người ta niêm phong ngôi  
                  mộ lại, lăn một tảng đá lấp cửa mộ, 
                  cắt đặt lính canh phòng.

Cộng đoàn:  Các thượng tế đến gặp ông Phi-la-tô và yêu cầu ông, 
                 cắt đặt lính canh phòng.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện).

Bài Đọc II: 
Chúa xuống âm phủ

Trích một bài giảng cổ về ngày thứ Bảy Tuần Thánh

     Thế này là thế nào ? Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng.
Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì
Đức Vua đang yên giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa
đang ngủ say trong xác phàm.

Thật vậy, trước hết Người đi tìm nguyên tổ như tìm con chiên
lạc. Người muốn tới viếng thăm những ai ngồi nơi tăm tối và trong
bóng tử thần. Thiên Chúa cũng là Con của A-đam đến giải thoát
ông A-đam bị giam cầm, cùng với bà E-và, cho khỏi mọi nỗi đớn
đau. Chúa tiến đến với hai ông bà, tay cầm võ khí chiến thắng là
thập giá. Thoạt trông thấy Người, nguyên tổ A-đam sững sờ, đấm
ngực và lớn tiếng kêu lên với mọi người rằng : Chúa của tôi ở với
mọi người. Đức Ki-tô trả lời ông A-đam rằng : Và ở cùng thần trí
ngươi.  Người cầm lấy tay, lay ông dậy và nói :  Tỉnh giấc đi, hỡi
người còn đang ngủ ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào ! Đức Ki-tô
sẽ chiếu sáng ngươi.

Ta là Thiên Chúa của ngươi, mà vì ngươi Ta đã thành con của
ngươi ; giờ đây vì ngươi và vì những kẻ do ngươi sinh ra. Ta phán,
và dùng quyền ra lệnh cho những kẻ đang bị xiềng xích : Hãy ra
khỏi đây !, cho nhũng ai đang ngồi nơi tăm tối : Bừng sáng lên !,
cho những kẻ đang ngủ mê : Hãy trỗi dậy !.

Ta truyền cho ngươi : Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ ! Ta
đâu dựng nên ngươi để ngươi bị giam cầm trong cõi âm ty ! Trỗi
dậy đi nào, từ chốn tử vong ! Ta là sự sống của những kẻ chết. Trỗi
dậy đi, hỡi công trình tay Ta nhào nặn !  Trỗi dậy đi hỡi hình tượng
của Ta, đã được dựng nên giống hình ảnh Ta ! Trỗi dậy đi nào,
chúng ta  ra  khỏi  đây !  Ngươi ở trong Ta và Ta ở trong ngươi,
chúng ta chỉ là một và bất khả phân ly.
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
     Vì ngươi, mà Ta vốn là Thiên Chúa của ngươi, đã thành con của
ngươi. Vì ngươi mà Ta đang là Chúa, đã mang lấy hình hài nô lệ
của ngươi. Vì ngươi mà Ta đang ngự trên trời, đã đến trần gian và
đi  vào lòng đất.  Vì ngươi  là  người,  mà Ta đã thành con người
không được ai săn sóc đỡ đần giữa bao kẻ chết. Vì ngươi đã ra
khỏi vườn, mà Ta bị nộp cho người Do-thái ở ngoài vườn và bị
đóng đinh trong vườn.

     Hãy nhìn xem nước miếng người ta khạc nhổ trên mặt Ta. Vì
ngươi, Ta đã đón nhận để trả lại cho ngươi sinh khí trước kia ngươi
đã lãnh nhận. Hãy nhìn xem những cái vả trên má Ta, Ta đã hứng
chịu, để phục hồi gương mặt hư hỏng của ngươi cho giống với
hình ảnh của Ta.

     Hãy nhìn xem những đòn vọt trên lưng Ta, Ta đã hứng chịu, để
cất gánh tội đè nặng trên lưng ngươi. Hãy nhìn xem tay Ta bị đóng
đinh chặt vào cây gỗ, vì có lần ngươi đã đưa tay hướng về cây gỗ
mà phạm tội.

     Ta đã thiếp đi trên thập giá và lưỡi đòng đã đâm thủng cạnh
sườn Ta, vì ngươi đã ngủ say trong vườn địa đàng và đã cho E-và
phát xuất từ cạnh sườn ngươi. Cạnh sườn của Ta đã chữa lành sự
đau đớn của cạnh sườn ngươi. Giấc ngủ của Ta kéo ngươi ra khỏi
giấc ngủ trong cõi âm ty. Lưỡi đòng đâm ta đã ngăn chặn lưỡi đòng
đang nhắm vào ngươi.

     Nào chỗi dậy, chúng ta đi khỏi đây. Kẻ thù đã kéo ngươi ra khỏi
vườn địa đàng. Phần Ta, Ta không đặt ngươi trong vườn địa đàng
nữa mà đặt lên ngai trên trời. Kẻ thù đã ngăn chặn ngươi không
cho đến gần cây ban sự sống. Nhưng nay Ta là sự sống, Ta liên kết
với ngươi. Ta đã đặt các Kê-ru-bim làm đầy tớ canh giữ ngươi. Ta
truyền cho các Kê-ru-bim phải thờ lạy ngươi sao cho xứng với một
vì Thiên Chúa.  

     Ngai Kê-ru-bim đã sửa soạn, người khiêng ngai đã túc trực sẵn
sàng, phòng loan đã làm xong, cỗ bàn đã dọn, nơi cư ngụ muôn đời
đã được trang hoàng lộng lẫy, kho tàng ân phúc đã rộng mở và
Nước Trời từ muôn thuở nay đã sẵn sàng. 

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện).
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Ca Vịnh   (Cộng Đoàn cùng ngồi)[Kinh Sáng 430/306]

Tv 63 (64)
Ca Viên:     Chúa vô tội đã bị giết oan,
                 họ sẽ khóc than Người,
                 như khóc than con một đã chết.
 

Bên Phải:     Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
                 gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *
                 Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,
                 xin giấu kỹ con đi.
 

Bên Trái:     Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,
                 lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *
                 bắn trộm người vô tội,
                 bắn thình lình mà chẳng sợ chi.
 

Bên Phải:     Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,
                 bàn luận xem gài bẫy thế nào, *
                 rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được ?"
 

Bên Trái:     Bày kế lập mưu làm điều ác,
                 chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan: *
                 Thâm hiểm biết bao, lòng dạ người đời!
 

Bên Phải:     Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,
                 thình lình chúng đã bị trúng thương. *
                 Tấc lưỡi mình hại mình là thế!
                 Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.
 

Bên Trái:     Hết thảy mọi người đều kính sợ, *
                 họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
                 và hiểu ngay những việc Người làm.
 

Bên Phải:     Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa
                 và ẩn náu bên Người. *
                 Mọi tấm lòng chính trực
                 đều lấy thế làm vinh.

Tất Cả:      Chúa vô tội đã bị giết oan,
                 họ sẽ khóc than Người,
                 như khóc than con một đã chết.

 (Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện.)
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Tc Is 38,10-14.17-20

Ca Viên:     Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty.
 

Bên Phải:     Tôi có nói: Nửa cuộc đời dang dở
                  mà đã phải ra đi,
                  bao tháng năm còn lại,
                  giam tại cửa âm ty.
 

Bên Trái:     Tôi có nói: Chẳng còn được thấy Chúa
                 ở trên cõi dương gian,
                 hết nhìn thấy con người
                 đang sống nơi trần thế.
 

Bên Phải:    Nhà tôi ở đã bị giật tung
                 và đem đi như lều mục tử.
 

Bên Trái:     Lạy Chúa, con như người thợ dệt
                 đang mải dệt đời mình,
                 bỗng nhiên bị tay Chúa
                 cắt đứt ngay hàng chỉ.
 

Bên Phải:     Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
                 Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
                 như bị sư tử nghiền nát thịt xương. *
                 Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
 

Bên Trái:     Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
                 con rầm rì chẳng khác bồ câu; *
                 nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.
 

Bên Phải:     Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
                 vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.
 

Bên Trái:     Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
                 và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *
                 Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
                 vào lòng Chúa tín trung. 
                                            
Bên Phải:    Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
                 mới ca tụng Ngài như thể con nay. *
                 Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
                 Ngài là Ðấng tín trung.
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Bên Trái:    Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *
                Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca
                trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.

Tất Cả:       Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện).

Tv 150
Ca Viên:      Ta đã chết,
                  và này Ta sống đến muôn thuở muôn đời,
                  Ta nắm quyền thống trị tử thần và âm phủ.
 
Bên Phải:     Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
                 ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *
                 Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
                 ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
 
Bên Trái:     Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
                 ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *
                 Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
                 ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
 
Bên Phải:     Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
                 ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *
                 Hỡi toàn thể chúng sinh,
                 ca tụng Chúa đi nào!

Tất Cả:       Ta đã chết,
                 và này Ta sống đến muôn thuở muôn đời,
                 Ta nắm quyền thống trị tử thần và âm phủ.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện).
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Lời Chúa  (Hs 6,1-3a)
Ðây lời Chúa phán: "Gặp gian truân, chúng vội tìm đến Ta." Họ

bảo nhau: "Nào ta hãy trở về cùng Chúa. Người đã xé nát thân ta,
nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập ta, nhưng rồi lại băng
bó vết thương. Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho ta sự sống;
ngày thứ ba, sẽ cho ta trỗi  dậy. Và ta sẽ được sống trước nhan
Người.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện).

Xướng đáp thay thế bằng điệp ca sau đây:
Ca Viên:     Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
                 cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
                 chết trên cây thập tự.
                 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
                 và tặng ban danh hiệu
                 trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Cộng đoàn: Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
                 cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
                 chết trên cây thập tự.
                 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
                 và tặng ban danh hiệu
                 trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Thánh Ca Tin Mừng (cộng đoàn cùng đứng)

Ca Viên:     Lạy Ðấng cứu độ trần gian,
                 xin giải cứu chúng con.
                 Chúa đổ máu đào trên cây thập tự
                 làm giá chuộc loài người,
                 xin dủ thương phù trợ chúng con.

      Bên Phải:    Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
                 Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 
Bên Trái:     Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
                 Người đã cho xuất hiện
                 Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 
Bên Phải:    Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
                 Mà phán hứa tự ngàn xưa:
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Bên Trái:     Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
                 Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
 
Bên Phải:    Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
                 Và nhớ lại lời xưa giao ước;
 
Bên Trái:     Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
                 Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
 
Bên Phải:    Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
                 Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
                 Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 
Bên Trái:     Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
                 Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
                 Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
 
Bên Phải:    Bảo cho dân biết: Người sẽ cứu độ
                 Là cho họ hết mọi tội khiên.
 
Bên Trái:     Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
                 Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
 
Bên Phải:    Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
                 Và trong bóng tử thần,
                 dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Tất Cả:       Lạy Ðấng cứu độ trần gian,
                 xin giải cứu chúng con.
                 Chúa đổ máu đào trên cây thập tự
                 làm giá chuộc loài người,
                 xin dủ thương phù trợ chúng con.

(Cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện)
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Lời cầu
Chủ sự:        Ðấng cứu độ chúng ta đã chịu khổ hình thập giá và

mai táng trong mồ, để từ cõi chết sống lại. Ta hãy thờ lạy Người và
khẩn khoản nài xin:

Cộng đoàn:       Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Lời nguyện 1:   Lạy Chúa Ki-tô là Ðấng Cứu Thế, Chúa đã muốn cho
                Thánh Mẫu hiện diện khi Chúa chết trên thập giá và   
                 được mai táng trong mồ, 

Cộng đoàn:       - xin cho chúng con mỗi khi gặp thử thách gian truân,
                 cũng biết chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu.

Lời nguyện 2:   Chúa như hạt lúa gieo vào lòng đất đã đem lại hoa 
                      trái là sự sống muôn đời,
Cộng đoàn:       - xin cho chúng con biết từ bỏ tội lỗi, để chỉ còn sống 
                      cho Thiên Chúa mà thôi.

Lời nguyện 3:   Chúa đã chịu mai táng trong mồ, 
Cộng đoàn:       - xin dạy chúng con biết sống âm thầm trong tình    
                      thương của Chúa Cha.

Lời nguyện 4:   Chúa là A-đam mới, đã xuống tận âm phủ giải thoát 
                      những người công chính bị giam cầm, 
Cộng đoàn:      - xin cho những ai bị chôn vùi trong tội lỗi biết nghe   
                      tiếng Chúa và được cứu sống.

Lời nguyện 5:   Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, đã cho chúng con 
                      được cùng chết với Chúa qua bí tích thánh tẩy, 
Cộng đoàn:      - xin cho chúng con được sống lại với Chúa, để tiến 
                      lên trong cuộc đời mới.

Kinh Lạy Cha: Chủ sự bắt Kinh Lạy Cha, và cộng đoàn cùng đọc
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Lời nguyện [tr. 425/304]

Chủ sự:    Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa
đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã chiến thắng tử thần và
khải hoàn trỗi dậy. Này tất cả chúng con là những tín hữu đã cùng
được mai táng với Người khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, xin cho
chúng con cũng đạt tới nguồn sống muôn đời cùng với Người là
Ðấng đã phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn
đời.

Cộng đoàn:   Amen. 

Chủ sự:    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 cuộc sống muôn đời.

 

Cộng đoàn:   Amen. 
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH 
Mừng Chúa sống lại

                          CANH THỨC VƯỢT QUA

                    - Phần thứ nhất: Thắp nến phục sinh;
                    - Phần thứ hai: Phụng Vụ Lời Chúa.
                    - Phần thứ ba: Phụng Vụ Thánh Tẩy.
                    - Phần thứ tư: Phụng Vụ Thánh Thể.

 Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ (Xh 12,
42), nên theo lời khuyên của Tin Mừng (Lc 12, 35 tt) các tín hữu cầm đèn
cháy sáng trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở lại, để lúc Người
đến, Người thấy họ tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc. (R.279)

 Toàn bộ việc cử hành đêm Vọng phải vào lúc đêm, sau hoàng hôn và chấm
dứt trước rạng đông của ngày Chúa nhật. (ORDO)

 Có chín bài đọc trong đêm Vọng Phục Sinh: bảy bài Cựu Ước (Hebrew
Scriptures) và 2 bài Tân Ước (Thánh Thư và Tin Mừng). Nếu hoàn cảnh
mục vụ đòi buộc, có thể bớt số bài đọc Cựu Ước. Nhưng phải đọc ít nhất ba
bài đọc Cựu Ước và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài.
Nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành chương 14. (R. 289.
21) (ORDO)

 Mặc dầu được cử hành trước nửa đêm, thánh lễ Vọng vẫn là lễ Chúa Nhật
Phục Sinh (R. 279.4) 

 Những ai đã chịu lễ trong đêm lễ Vọng, vẫn được chịu lễ vào lễ nhì Phục
Sinh. (ORDO/R. 279.4)

        -----------------------------------------------------------------------------------------
 Do nhu cầu, bài Công Bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một ca viên

không phải là phó tế công bố, nhưng bỏ câu: “vậy giờ đây…” cho đến hết
lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”. (R. 283. 17)

------------------------------------------------------------------------------------------
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.

PHẦN THỨ NHẤT
(R. 280)

KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐÊM CANH THỨC
NGHI THỨC THẮP NẾN PHỤC SINH

LÀM PHÉP LỬA VÀ CHUẨN BỊ NẾN

Tắt hết đèn trong nhà thờ

(… dẫn lễ)

Linh mục chào dân chúng như thường lệ và nói vắn tắt về ý nghĩa đêm canh 
thức, bằng những lời sau đây hoặc tương tự:

Anh chị em thân mến, Trong đêm rất thánh này, đêm Ðức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ
cõi chết sống lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn
cầu, cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện.

Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa, và sốt
sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của
Ðức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự
chết, và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha.

Rồi làm phép lửa

     Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một đến giãi ánh vinh quang rực rỡ

của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh X hoá ngọn lửa mới này, và
trong suốt thời gian mừng lễ Vượt Qua, xin cho niềm khao khát
Nước Trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con, và thanh tẩy
muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc
tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin...

Làm phép lửa xong, người giúp lễ hoặc một phụ tế cầm nến phục sinh dựng
trước chủ tế. Chủ tế dùng mũi nhọn vẽ hình thánh giá trên nến, rồi viết chữ An-
pha phía trên, và chữ Ô-mê-ga ở phía dưới hình thánh giá, đoạn viết 4 con số
chỉ năm đó ở 4 góc thánh giá, vừa viết vừa đọc những lới sau đây:

1. Ðức Kitô vẫn là một, (vẽ đường dọc)
2. Hôm qua cũng như hôm nay, (vẽ đường ngang)
3. Là An-pha và Ô-mê-ga, (viết chữ An-pha phía trên thánh giá)
4. Nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. (viết chữ Ô-mê-ga phía dưới 

thánh giá)
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
5. Người làm chủ thời gian, (viết số đầu của năm đó nơi góc trái phía 

trên thánh giá)

6. Và muôn thế hệ, (viết số thứ hai của năm đó nơi góc phải phía trên 
thánh giá)

7. Vạn tuế Ðức Kitô, Ðấng vinh hiển quyền năng, (viết số thứ ba 
của năm đó nơi góc trái phía dưới thánh giá)

8. Vạn vạn tuế. Amen, (viết số thứ tư của năm đó nơi góc phải phía 
dưới thánh giá).

 
Vẽ thánh giá và ghi số năm xong, chủ tế có thể cắm năm hạt hương theo 

hình thánh giá trên nến phục sinh, vừa gắn vừa đọc như sau:

1. Vì năm vết thương
2. chí thánh và vinh hiển,                       1
3. xin Chúa Kitô
4. gìn giữ                         4     2     5
5. và bảo vệ chúng ta. Amen.

                      3
Linh mục lấy lửa mới thắp nến phục sinh và nói:
Xin Ðức Kitô, Ðấng phục sinh vinh hiển chiếu giãi ánh sáng 

của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.
 

KIỆU NẾN PHỤC SINH
(R. 282)

Phó tế hoặc chính linh mục cầm nến Phục Sinh nâng cao và hát một mình:
Linh mục:           - Ánh sáng Chúa Kitô.
Mọi người đáp:  - Tạ ơn Chúa.

Người cầm nến đi đầu, mọi người theo sau tiến vào nhà thờ. Nếu có hương,
người cầm bình hương, có bỏ hương, đi trước người cầm nến Phục Sinh.(# 39)

Ðến trước cửa nhà thờ, người cầm nến Phục Sinh dừng lại, giơ cao cây nến
và hát lần thứ hai:

Linh mục:           - Ánh sáng Chúa Kitô.
Mọi người đáp:  - Tạ ơn Chúa.

Sau đó mọi người lấy lửa từ nến Phục Sinh thắp nến của mình và tiếp tục đi.

Khi đến trước bàn thờ, người cầm nến đứng lại, quay về phía giáo dân và 
hát lần thứ ba:

Linh mục:           - Ánh sáng Chúa Kitô.
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Mọi người đáp:  - Tạ ơn Chúa.

Ðến đây thắp hết các đèn trong nhà thờ.

CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH
(R. 283)

Khi đến bàn thờ, đặt nến Phục Sinh trên giá đèn đã dọn sẵn giữa cung thánh
hoặc gần giảng đài ; linh mục về ghế, bỏ hương như khi đọc Tin Mừng trong
thánh lễ, nếu là phó tế, thì xin linh mục chủ tế ban phép lành, và linh mục nói :

Xin Chúa ngự trị nơi tâm hồn và môi miệng thầy, để thầy có thể công bố Tin 
Mừng Phục Sinh của Chúa cho xứng đáng. 
      Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con X  và Chúa Thánh Thần.

Phó tế hoặc chính linh mục tuỳ nghi xông hương sách và nến Phục Sinh, rồi
công bố Tin Mừng Phục Sinh tại giảng đài hay giá sách. 

Mọi người đứng, tay cầm nến sáng.
      

                                      
                                      
 

PHẦN THỨ HAI
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

(R. 289)

Trước khi bắt đầu các bài đọc, linh mục nên nhắn nhủ giáo dân bằng những
lời sau đây, hoặc những lời tương tự:

Anh chị em thân mến.
Chúng ta đã long trọng khai mạc đêm Canh Thức Vượt Qua,

giờ đây chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa.        
Chúng ta  hãy ngẫm xem trong thời  Cựu Ước,  Chúa đã cứu

chuộc dân Người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này, Người
lại sai Con Một đến cứu chuộc chúng ta thể nào. 

Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã
khởi sự trong mầu nhiệm Vượt Qua.

Mọi người tắt nến ngồi nghe
Sau đó là các bài đọc, người đọc sách đến giảng đài đọc bài đọc I. Sau bài

đọc, hát đáp ca, cộng đoàn hát câu đáp. Rồi mọi người đứng lên, linh mục đọc:
"Chúng ta dâng lời cầu nguyện". Và sau khi mọi người thinh lặng cầu nguyện
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
trong giây lát, linh mục đọc lời nguyện. Thay vì hát đáp ca, có thể giữ thinh
lặng thánh. Trong trường hợp này, thì không ngừng lại sau câu "Chúng ta dâng
lời cầu nguyện".
Bài đọc I                                                                         St 1, 1.26-31a

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp !

  Bài trích sách Sáng Thế.

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Thiên Chúa phán :
“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như
chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã
thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.”

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ :
“Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt
đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên
mặt đất.” Thiên Chúa phán : “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ
cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang
hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã
thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban
cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.” Liền có như
vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp !

Đó là lời Chúa.

(Hát đáp ca hoặc giữ thinh lặng thánh)
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Lời nguyện (chọn một trong hai lời nguyện sau đây)
1. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi  công trình của

Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ
được Chúa cứu chuộc luôn luôn hiểu  biết  rằng:  công trình  tạo
thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ
của Ðức Kitô, Ðấng hy sinh làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng con
trong thời sau hết, còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

2. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách lạ lùng, và cứu
chuộc còn lạ lùng hơn nữa: Xin ban cho chúng con một tinh thần
khôn ngoan sáng suốt biết chống trả tội lỗi hằng quyến rũ chúng
con, để mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài đọc II                                                             St 22, 1- 2. 9a 10 - 13. 1- 18
Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế.

  Bài trích sách Sáng Thế.

     Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông :
“Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” Người phán : “Hãy đem
con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi
đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một
ngọc núi Ta sẽ chỉ cho.”

     Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó,
xếp củi lên. Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế
con mình.

     Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông : “Áp-ra-ham !
Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây ! Người nói : “Đừng giơ tay
hại đứa trẻ, đừng làm gì nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ
Thiên Chúa : đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi
cũng chẳng tiếc !” Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy
phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-
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ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con
mình.

     Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa
và nói : “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà
thề : bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con
một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho
dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát
ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch.
Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như
dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

     Đó là lời Chúa. 

 (Hát đáp ca hoặc giữ thinh lặng thánh)

     Lời nguyện
Lạy Chúa là Cha nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho ông

Áp-ra-ham trở thành cha chung các dân tộc; và nhờ mầu nhiệm
Vượt qua Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp
địa cầu hồng ân được làm nghĩa tử khiến đoàn con cái Chúa ngày
càng thêm đông. Xin cho những ai đã thuộc về gia đình Chúa biết
ăn ở xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin...

81

http://www.faithclipart.com/image/dove-flying-from-tomb.html


Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.

                                            
Bài đọc III                                                                 X 14, 15 - 15, 1
     Con cái It-ra-en đi vào giữa lòng biển khô cằn.

   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 hoá 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
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theo dân Ít-ra-en 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 dân 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 :
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     Lời nguyện (chọn một trong hai lời nguyện sau đây)

1. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước
nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quả vậy xưa Chúa đã ra oai thần
lực cứu một mình dân Ít-ra-en khỏi bàn tay Pha-ra-ô áp bức. Ngày
nay Chúa cũng dùng nước thánh tẩy để cứu độ muôn dân khắp
hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ
như tổ phụ Áp-ra-ham, và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa.
Chúng con cầu xin...

2. Lạy Chúa, dưới ánh sáng Tin Mừng Chúa cho thấy ý nghĩa
kỳ công Chúa đã thực hiện trong thời Cựu Ước. Quả vậy, Biển Ðỏ
tượng trưng cho dòng nước thánh tẩy, còn dân Do-thái thoát vòng
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nô lệ là hình ảnh của dân Chúa ngày nay. Xin cho các dân tộc trên
khắp địa cầu nhờ lòng tin vào Chúa được hưởng những đặc ân của
Ít-ra-en và được tái sinh khi lãnh nhận Thánh Thần. Chúng con cầu
xin...

Bài đọc IV                                                                          Is 54, 5- 14
     Vì Đấng chuộc ngươi về vẫn trọn tình vẹn nghĩa, nên Người lại xót thương.

   Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

        Đức Chúa phán với thành Giê-ru-sa-lem 
        Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt
        chính là Đấng đã tác thành ngươi,
        tôn danh Người là Đức Chúa các đạo binh ;
        Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,
        tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.
        Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về,
        như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn.
        “Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành ?”,
        Thiên Chúa ngươi phán như vậy.
        Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi,
        nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.
        Lúc lửa giận bừng bừng,
        Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,
        Nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,
        Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.
        Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê : lúc đó, Ta đã thề rằng
        
        hồng thuỷ sẽ không tràn ngập mặt đất nữa,
        cũng vậy, nay Ta thề
        sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu.
        Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,
        tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,
        giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,
        Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.
        Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an !
        Này, đá của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm,
        nền móng ngươi, Ta đặt trên lam ngọc,
        lỗ châu mai tường thành, Ta xây hồng ngọc,
        các cửa thành ngươi, bằng pha lê,
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        tường trong luỹ ngoài, toàn đá quý.
        Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ,
        chúng sẽ được vui hưởng thái bình.
        Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính ;
        ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi,
        sẽ thoát khỏi kinh hoàng,
        vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa.

Đó là lời Chúa
         (Hát đáp ca hoặc giữ thinh lặng thánh)  

     Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để đáp lại niềm tin của

các tổ phụ Chúa đã hứa ban cho các ngài một dòng tộc đông đảo.
Nay xin thực hiện lời hứa ấy mà làm cho số nghĩa tử ngày càng
thêm đông, để mọi người tôn vinh Danh Thánh, và Giáo Hội được
thấy thực hiện điều các tổ phụ vẫn tin tưởng đợi chờ. Chúng con
cầu xin...

                                                            

Bài đọc V                                                                                         Is 55, 1- 11
      Hãy đến với Ta, thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một
                                                                                                  giao ước vĩnh cửu.
  Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

    Đức Chúa phán như sau :
    Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây !
    Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng ;
    đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.
    Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,
    tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng ?
    Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,

87

http://www.faithclipart.com/image/empty-slab-with-linen.html


Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
    được thưởng thức cao lương mỹ vị.
    Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
    Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,
    để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.
    Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân,
    làm thủ lãnh chỉ huy các nước.
    Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết ;
    một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,
    vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Ít-ra-en
    đã làm cho ngươi được vinh hiển.
    Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp,
    kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.
    Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
    người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
    mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương -,
    về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
    Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
    và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
    - sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào
    thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
    và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
    Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
    không trở về trời nếu chưa thấm xuông đất,
    chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
    cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
    thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
    sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
    chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

    Đó là lời Chúa.
     Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là niềm hy vọng độc nhất
của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sứ tiên báo những mầu
nhiệm đang được thực hiện ngày nay. Xin khơi dậy trong lòng dân
Chúa những ước nguyện cao đẹp, vì nếu không có Chúa soi trí mở
lòng,  chẳng một  ai  trong  chúng con có  thể  tiến  bước  trên  con
đường thánh thiện. Chúng con cầu xin...

Bài đọc VI                                                                         Br 3, 9 - 15. 31- 4, 4
     Hãy dõi theo ánh sáng của Chúa mà tiến bước về chốn huy hoàng.
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Bài trích sách ngôn sứ Ba-rúc.

Nghe đi nào, hỡi Ít-ra-en, 
những mệnh lệnh tặng ban sự sống,
hãy lắng tai hiểu lẽ khôn ngoan.
Vì đâu, Ít-ra-en hỡi, vì đâu
ngươi phải nương thân trên đất thù địch,
phải mòn hao nơi xứ lạ quê người ?
Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma,
phải nằm chung với những người ở trong âm phủ ?
Âu cũng vì ngươi đã bỏ Nguồn Mạch Khôn Ngoan.
Nếu ngươi cứ bước đi theo đường Đức Chúa,
hẳn muôn đời ngươi đã được an vui.
Hãy học cho biết đâu là khôn ngoan,
đâu là sức mạnh, đâu là thông hiểu,
đâu là trường thọ và sự sống,
đâu là ánh sáng soi con mắt và đâu là bình an.
Nhưng ai tìm thấy nơi cư ngụ,
và vào được kho tàng của Đức Khôn Ngoan ?
Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan,
chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được.
Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời,
đã cho thú vật tràn đầy mặt đất.
Người sai ánh sáng, ánh sáng liền đi ;
gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời.
Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng.
Người gọi chúng, chúng thưa : Có mặt,
và hân hoan chiếu sáng mừng Đấng tạo nên mình.

Chính Người là Thiên Chúa chúng ta,
chẳng có ai sánh được như Người.
Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, Người đều tinh thông,
chính Người đã vạch ra cho Gia-cóp, tôi trung của Người,
cho Ít-ra-en, kẻ Người yêu quý.
Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất
và đã sống giữa loài người.
Đức khôn ngoan
Là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật,
Luật tồn tại cho đến muôn đời.
Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống ;
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còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết.
Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận Lề Luật,
hãy dõi theo ánh sáng của Lề Luật
mà tiến bước về chốn huy hoàng !
Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho người khác,
đặc ân của ngươi đừng trao cho dân ngoại.
Hỡi Ít-ra-en chúng ta có phúc dường nào,
vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa !

Đó là lời Chúa.
      (Hát đáp ca hoặc giữ thinh lặng thánh)  

     Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa không ngừng kêu gọi muôn dân gia nhập Hội

Thánh Chúa,  khiến  Hội  Thánh ngày thêm phát  triển.  Xin  hằng
thương giữ gìn những người đã được ơn tái sinh nhờ bí tích thánh
tẩy. Chúng con cầu xin...

Bài đọc VII                                                                 E 36, 16-17a. 18- 28
Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và ban tặng các ngươi một quả

tim mới.

  Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en

Bấy giờ, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : Hỡi con người,
con cái nhà Ít-ra-en đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất
ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống
trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy
và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung
chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối
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sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh
Ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói
về chúng rằng : “Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra khỏi
xứ của Người.” Nhưng Ta ái ngại cho thánh danh Ta đã bị nhà Ít-
ra-en xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy
nói với nhà Ít-ra-en : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này :
Hỡi nhà Ít-ra-en, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà vì
danh thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các
ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta
đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở
giữa chúng. Bấy giờ, chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa -
sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng - khi Ta biểu dương sự
thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. Bấy giờ,
Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ
khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ
rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh
sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uề và mọi tà thần. Ta sẽ ban
tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các
ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi  và sẽ
ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta
sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh
chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. Các ngươi
sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ
là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.

Đó là lời Chúa.

         (Hát đáp ca hoặc giữ thinh lặng thánh)  

                                         

Lời nguyện (chọn một trong ba lời nguyện sau đây)
     1. Lạy Chúa là sức mạnh thường hằng bất biến, là ánh sáng tồn
tại muôn đời, xin đoái nhìn toàn thể Hội Thánh và dùng Hội Thánh
như bí tích kỳ diệu để hoàn tất công trình cứu độ muôn dân. Ước
chi cả thế giới nghiệm thấy và nhìn nhận rằng: vạn vật suy vong đã
được trỗi dậy, muôn loài già cỗi được đổi mới và hết thảy được
phục hồi nguyên vẹn như xưa nhờ chính Ðức Kitô là căn nguyên
tất cả. Người hằng sống và hiển trị muôn đời... (c/đ tiếp tục đứng)

2. Lạy Chúa, Chúa dùng lời Kinh Thánh giúp chúng con chuẩn bị tâm
hồn mừng đại lễ Vượt Qua. Xin cho chúng con được thâm hiểu lòng
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nhân hậu của Chúa đối với chúng con, để những hồng ân Chúa ban tặng
ở đời này giúp chúng con vững vàng tin tưởng sẽ được Chúa ban muôn
phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin...

3. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ngự đến tác động trong
những bí tích chúng con sắp cử hành đây là những bí tích chứng tỏ tình
yêu Chúa. Xin ban Thánh Thần cho những anh chị em sắp được tái sinh
nhờ bí tích thánh tẩy để họ trở thành con cái Chúa. Như vậy, công việc
phục vụ của chúng con mặc dầu khiêm tốn, cũng được nên hữu hiệu nhờ
chính sức mạnh của Chúa. Chúng con cầu xin…

 

(31) Sau bài đọc cuối cùng trích Cựu Ước cùng với đáp ca và lời nguyện
thì đốt nến trên bàn thờ và linh mục xướng kinh Vinh Danh; Trong lúc đó kéo
chuông hoặc đánh chiêng trống, tuỳ theo thói quen địa phương.

(32) Sau kinh Vinh Danh, linh mục đọc lời nguyện nhập lễ như thường lệ:

     Lời nguyện nhập lễ (R. 293)
Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Ðức Kitô sống lại

làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới
và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận
tình. Chúng con cầu xin...

(cộng đoàn ngồi)
Thánh Thư                                                                             Rm 6,3-11

Một khi Đức Ki-tô sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa.

  Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đổ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, anh em không biết rằng : khi chúng ta được dìm
vào nước thanh tẩy, để thuộc vế 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
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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.

     (34)  Sau Thánh Thư, mọi người đứng. Linh mục, hay phó tế hoặc ca viên, long
trọng xướng Ha-lê-lu-ia và mọi người lặp lại. Hát ba lần, mỗi lần lên giọng cao hơn.
Giáo dân đáp theo giọng được xướng. Rồi ca viên hát thánh vịnh đáp ca và dân chúng
hát Ha-lê-lu-ia đáp lại.
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 (35) Khi đọc Tin Mừng, không mang đèn nến, nhưng nếu có xông hương 

thì mang bình hương.
Tin Mừng

Năm A                                                                            Mt 28,1-10
Người đã trỗi dậy và đi Ga-li-lê trước các ông.

  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
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 vìếng
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.”

Đó là lời Chúa.

Năm B                                                                                Mc 16,1-8
Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh, đã trỗi dậy rồi !

   Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mac-cô.
Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông

Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-
su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc,
các bà ra mộ.
     Các bà bảo nhau : “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?”
Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi,
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mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh
niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. Nhưng người
thanh niên liền nói : “Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-
da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, không
còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này ! Xin các bà về nói với
môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các
ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các
ông.” Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn
hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.

Đó là lời Chúa.

Năm C                                                                              Lc 24,1-12
         Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ?

    Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

       Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ,
mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra
khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su
đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y
phục sáng chói,  đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi,  cúi  gầm
xuống đất, thì hai người kia nói : “Sao các bà lại tìm Người Sống ở
giữa kẻ chết ? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.
Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là
Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào
thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

     Bầy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. Khi từ
mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết
tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Mác-đa-la, bà Gio-
an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với
mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho
là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

     Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi
nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất
đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

     Đó là lời Chúa.
(36) Sau bài Tin Mừng có diễn giảng. Sau đó cử hành phụng vụ Thánh Tẩy.
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PHẦN THỨ BA
PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

[Rửa tội tân tòng]
     (Thánh lễ không có rửa tội,  trang 104)

 (37) Linh mục cùng các người giúp lễ đi đến giếng rửa tội, nếu giếng này ở 
trước mặt giáo dân. Nếu không thì đặt một lu nước ở cung thánh.

Trình-Diện : (Thầy Sáu) Kính thưa cha Chính-Xứ, hôm nay con xin trình-diện
trước Cha ….. anh chị em Dự-Tòng của Giáo-xứ.  Sau khi chuyên-tâm học-
hỏi và cầu-nguyện, hôm nay các anh chị em xin được gia-nhập Giáo-Hội
Công-Giáo.  
      Xin mời anh chị em có tên sau đây tiến lên trước Cung Thánh.  (gọi từng 2
người một)… 
     Xin mời các cha mẹ đỡ đầu tiến lên đứng sau người con thiêng-liêng.
      Kính thưa Cha, trong trách-nhiệm điều hành chương-trình Giáo-Lý, 
con xin xác-nhận những người này xứng-đáng. Kính xin cha thay mặt Giáo-
Hội ban các bí-tích Rửa Tội, Thêm-Sức và Thánh-Thể cho các anh chị này 
với sự chứng-kiến của cộng-đoàn Giáo-xứ.

(38) Linh mục khuyên bảo cộng đoàn hiện diện những lời sau đây hoặc 
những lời khác tương tự:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện cho các
anh chị em dự tòng này được vững lòng trông cậy. Xin Chúa Cha
toàn năng thương tình nâng đỡ và dẫn đưa họ tới nguồn nước tái
sinh.

NGHI THỨC RỬA TỘI:

I. Tiếp Ðón

Chủ tế: Anh chị em xin Giáo Hội điều gì ?
Mọi Người: Chúng con xin Ðức Tin.

Chủ tế: Ðức Tin sẽ mang lại gì cho anh chị em ?
Mọi Người: Ðức Tin mang lại sự sống đời đời.

Chủ tế: Ðây là sự sống đời đời: là nhận biết Thiên Chúa thật
và Ðức Giêsu Kitô Ðấng Người sai đến. Thiên Chúa
đã cho Ngài từ cõi chết sống lại, để trở nên Chúa
của sự sống và muôn vật hữu hình và vô hình. 

Xin chịu phép Rửa Tội hôm nay tức là xin cho được
sống đời đời. Anh chị em không thể xin điều đó,
nếu 
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nếu đã không nhận biết Ðức Kitô và muốn làm môn
đệ Ngài. Vậy anh chị em đã hoàn tất việc dự bị trở
nên những Kitô hữu chưa ?

Mọi Người: Chúng con đã hoàn tất.

Chủ Tế: Anh chị em đã nghe lời Ðức Kitô và quyết tâm theo
huấn lệnh của Ngài chưa ?

Mọi người: Chúng con đã quyết tâm theo Ngài.

Chủ Tế: Anh chị em đã cùng chia sẻ với chúng tôi trong lối
sống và lời kinh nguyện chưa ?

Mọi người: Chúng con đã làm như vậy.

Chủ Tế: (nói với những người đỡ đầu) Trước mặt Thiên Chúa và
toàn thể cộng đồng, các ông bà đỡ đầu có chứng
nhận những người anh chị em nầy xứng đáng để
được thâu nhận vào Hội Thánh không ?

Những người đỡ đầu: Thưa có.

Chủ Tế: Như vậy, các  ông bà đỡ đầu có tiếp  tục giúp đỡ
những người anh chị em nầy bằng lời nói và gương
sáng không ?

Những người đỡ đầu: Chúng con sẽ tiếp tục.

Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, chúng con
cảm tạ Cha, vì những người anh chị em nầy đã tìm
gặp được Cha trong cuộc sống. Hôm nay, trước mặt
Hội Thánh, những người con nầy đã đáp lại tiếng
gọi của Cha và đón nhận Ðức Tin. Xin cho họ được
tìm thấy nguồn vui viên mãn trong cuộc sống mới.
Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.
(39) Hai ca viên hát kinh cầu. Mọi người đứng (vì là Mùa PS) và đáp lại.
Kinh cầu có thể hát đang khi đi kiệu, nếu đường dài. Trong trường hợp này, 

phải mời cả những người sắp lãnh nhận bí tích thanh tẩy cùng đi kiệu. Khi đi 
kiệu, người cầm nến Phục Sinh đi đầu, tiếp đó là những người dự tòng cùng 
các người đỡ đầu, rồi đến linh mục và những người giúp lễ. Trước khi làm 
phép nước, linh mục nói những lời khuyên bảo như ở trên.

 (41) Trong kinh cầu các thánh, có thể thêm ít tên các thánh, nhất là các 
thánh bổn mạng nhà thờ, bổn mạng của địa phương và bổn mạng của những 
người sắp lãnh nhận bí tích thánh tẩy.
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Kinh Cầu Các Thánh: (c/đ đứng, R. 295)

         Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa   Giêsu
Ki-tô, Chúa chúng ta, cùng toàn thể các thánh, đoái thương cho các
anh chị em sắp chịu phép rửa tội đây; cha mẹ các anh chị em và
cha mẹ đỡ đầu, cùng mọi người đã được chịu phép Rửa Tội.

         Nhờ mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, cũng
như nhờ lời cầu bầu của các thánh, xin Chúa đoái thương dùng
phép Rửa Tội mà tái sinh các anh chị em đây và thâu nhận các anh
chị em vào Hội Thánh Chúa.

X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con

X. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con

X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con

X. Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời.
Đ. Xin cầu cho chúng con.

X. Thánh Mi-ca-en, tổng lãnh thiên thần,  Đ.
     Các thiên sứ của Chúa,          Đ.
     Thánh Gio-an Tẩy Giả, Đ.
     Thánh Giu-se,                                                                    Đ.
     Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô,   Đ.
     Thánh An-rê,                                                                      Đ.
     Thánh Gio-an,                                                                   Đ.
     Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, Đ.
     Thánh Tê-pha-nô, Đ.
     Thánh I-nha-xi-ô An ti-ô-khi-a, Đ.
     Thánh Lô-ren-xô, Đ.
     Thánh nữ Pe-pê-tu-ra và thánh nữ Phê-li-xi-ta, Đ.
     Thánh nữ A-nê, Đ.
     Thánh Gre-gô-ri-ô, Đ.
     Thánh Âu-tinh, Đ.
     Thánh A-tha-na-xi-ô, Đ.
     Thánh Ba-xi-li-ô, Đ.
     Thánh Mác-ti-nô, Đ.
     Thánh Bê-nê-đi-tô, Đ.
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     Thánh Phan-xi-cô và thánh Đa-minh, Đ.
     Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, Đ.
     Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Đ.
     Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Đ.
     Thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, Đ.
     Thánh nữ Tê-rê-xa A-vi-la, Đ.
     Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đ.
     Các thánh nam nữ của Thiên Chúa, Đ.

X. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu, 
Đ. Xin Chúa giải thoát chúng con.

X. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, Đ.
     Xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi,  Đ.
     Xin giải thoát chúng con khỏi án chết đời đời, Đ.
     Vì Chúa đã xuống thế làm người, Đ.
     Vì Chúa đã chịu chết và sống lại, Đ.
     Vì Chúa đã đổ ơn Thánh Thần xuống, Đ.

X. Chúng con là kẻ tội lỗi,
Đ. Xin Chúa nghe lời chúng con.

     Xin Chúa thương dùng phép thánh tẩy mà ban ơn tái sinh cho 
những người được tuyển chọn đây. Đ.

X. Lạy Chúa Giê-su, Con Chúa Trời hằng sống,
Đ. Xin Chúa nghe lời chúng con.
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II. Lời Nguyện Trừ Tà và Xức Dầu Dự Tòng   

Chủ Tế: Lạy Chúa toàn năng. Chúa đã sai  Con Một Chúa
xuống thế để cứu chúng con khỏi làm nô lệ tội lỗi,
và được tự do làm con cái Chúa. Chúng con cầu
nguyện cho những người anh chị em nầy biết nhìn
nhận tội lỗi mình. Xin cho họ thoát khỏi quyền lực
tối  tăm,  nhờ sự thương khó và sống lại  của Con
Chúa. Xin làm cho họ được mạnh sức trong cuộc
sống mới. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Sau khi dâng lời nguyện Trừ Tà, Chủ-Tế  sẽ xức dầu trên lòng bàn tay của người Dự-
Tòng. (Đang khi ấy, nói với cộng-đoàn) Xin cộng-đoàn thắp lại nến sáng Phục-
Sinh.

Chủ Tế:  (xức dầu dự tòng O.S. trên hai bàn tay của người chịu phép rửa tội)
Tôi xức dầu cứu rỗi cho anh chị em nhân danh Chúa Giêsu
Kitô, xin Ngài tăng sức mạnh của Ngài cho anh chị em.
Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.               

Mọi người:  Amen.
                (Trong lúc Lm xức dầu thì chuẩn bị giếng nước và mời c/đ thắp nến lại)

LÀM PHÉP NƯỚC
 (R. 297) (c/đ đứng)

Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình mà làm cho các
bí tích trở nên hữu hiệu lạ lùng. Và qua dòng lịch sử cứu độ,
Chúa đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành để bày tỏ
hiệu năng của phép thánh tẩy. Quả vậy, ngay từ lúc vũ trụ khởi
nguyên, Thánh Thần Chúa đã bay là trên mặt nước, để từ đó
nước hàm chứa năng lực thánh hoá muôn loài. 

 

Chúa lại dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiên báo phép
rửa ban ơn tái sinh, vì thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị
quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi lại vừa khai mở một đời
sống mới. 

Chúa đã giải thoát con cháu ông Áp-ra-ham khỏi vòng nô
lệ mà dẫn qua Biển Ðỏ ráo chân, để họ tượng trưng cho một dân
tộc mới, là những người được thánh tẩy sau này. Và sau hết, khi
đến thời đến buổi, chính Con Một Chúa đã lãnh nhận phép rửa
của thánh Gioan trong dòng nước sông Gio-đan và được Chúa
Thánh Thần ngự xuống trên mình. 
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Lúc bị treo trên thập giá, Người đã để cho máu cùng nước
từ cạnh sườn chảy ra. Và sau khi sống lại, Người đã truyền cho
các môn đệ rằng: "Anh em hãy đi giảng dạy và làm phép rửa
cho muôn dân nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần". Vậy giờ
đây, lạy Chúa, xin thương nhìn đến Giáo Hội và khơi lên giữa
lòng Giáo Hội nguồn nước thánh tẩy (X).

Xin cho dòng nước này được thấm nhuần Thần Khí của
Ðức Kitô, để nhân loại Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Chúa
được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ con người cũ và tái sinh làm
người mới nhờ nước và Thánh Thần.
Linh mục có thể nhúng cây nến Phục Sinh vào nước một hoặc ba lần và đọc:

Lạy Chúa, nhờ công ơn Con Một Chúa, xin cho nước này
đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần để những ai được dìm
trong nước thánh tẩy này nghĩa là cùng chết và chịu mai táng
với  Ðức Kitô,  cũng được sống lại  với  người để hưởng phúc
trường sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
 (43) Trong lúc linh mục lấy nến Phục Sinh ra khỏi nước thì giáo dân tung 

hô bằng lời sau đây hoặc lời tương tự:
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Giờ đây, cộng-đoàn sẽ cùng với các anh chị em Dự-Tòng tuyên-bố từ-bỏ tà-
thần và tuyên-xưng Đức Tin.  Xin mở sách trang 135, cùng trả lời những
câu hỏi của Chủ-Tế.  Xin mời đứng.

                                                                  134

III. Từ Bỏ Tà Thần và Tuyên Xưng Ðức Tin  

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, những người con nầy sắp sửa
lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội do lòng Chúa mến yêu,
và sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh
Thần. Họ sẽ trưởng thành trong Ðức Tin, và chúng
ta cùng nhau giúp đỡ họ. Vậy chúng ta hãy nhớ lại
phép Rửa Tội của mình mà từ bỏ tội lỗi, và tuyên
xưng Ðức Tin vào Chúa Kitô như Hội Thánh tin,
chính trong Ðức Tin nầy mà những người anh chị
em nầy sẽ được chịu phép Rửa Tội. Vậy để sống
trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có
từ bỏ tội lỗi không ?

Mọi người: Chúng con từ bỏ.
Chủ Tế: Ðể khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những

quyến rũ bất chính không ?
Mọi người: Chúng con từ bỏ.
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Chủ Tế: Anh chị em có từ bỏ ma quỉ là kẻ gây ra và cầm đầu

tội lỗi không ?
Mọi người: Chúng con từ bỏ.

Chủ Tế: Anh chị  em có tin  kính  Thiên  Chúa là  Cha toàn
năng, Ðấng tạo thành trời đất không ?

Mọi người: Chúng con tin.

Chủ Tế: Anh chị em có tin kính Ðức Giêsu Kitô, Con Một
Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đã sinh bởi Ðức Trinh
Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại
từ cõi chết, và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Mọi người: Chúng con tin.

Chủ Tế: Anh chị em có tin kính Ðức Chúa Thánh Thần, tin
Hội Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác loài
người sẽ sống lại, và sự sống đời đời không ?

Mọi người: Chúng con tin.

Chủ Tế: Ðó là Ðức Tin của chúng ta, đó là Ðức Tin của Hội
Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng Ðức Tin
ấy trong Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Mọi người: Amen.  
 Linh mục rảy nước thánh trên giáo dân, trong lúc đó mọi người hát:

Giờ đây Chủ-Tế rảy Nước Thánh trên cộng-đoàn.  Sau đó, ngài hỏi ý muốn
của cộng-đoàn.  Xin cộng-đoàn thưa“chúng con muốn” (trang 137).
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                                                                      (Rảy nước thánh xong, c/đ tắt nến) 

Rửa Tội Dự-Tòng:
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Chủ Tế: Vậy anh chị em có muốn cho những người nầy 

được rửa  tội trong Ðức Tin mà tất cả chúng ta vừa 
tuyên xưng không ?

Mọi người: Chúng con muốn. 

Xin mời công-đoàn ngồi.  Từng người Dự-Tòng cùng với cha mẹ Đỡ-Đầu
tiến đến giếng nước, để cha chủ sự đổ nước Rửa Tội.  Khi ấy, họ thật sự trở
nên những người con của Chúa Kitô và Giáo-Hội. 

Nghi Lễ Rửa Tội: 
(Các tân tòng lần lượt tiến lên nhận Bí Tích Rửa Tội. Đang khi rửa tội, 

người đỡ đầu nhẹ nâng đầu, hoặc đặt tay phải lên vai người chịu phép Rửa 
Tội.)

Chủ Tế:  T… Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

   

                                                                (Rửa tội xong, di chuyển giếng nước rửa tội)

110

http://www.google.com/imgres?q=baptism+cliparts&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4ADFA_enUS391US391&biw=1920&bih=844&tbm=isch&tbnid=A7RFjq2kPg_UkM:&imgrefurl=http://myctrring.com/clip-art/lds-clip-art/lds-primary-clip-art/&docid=3-UFaxZK48wuCM&w=800&h=800&ei=BgWFTqWmEYzogQfC5agC&zoom=1


Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
IV. Trao Tấm Áo Trắng

Chủ Tế: Anh chị em đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy 
Chúa Kitô. Chiếc áo trắng nầy là dấu chỉ tước vị 
mới của anh chị em. Anh chị em hãy giữ nó tinh 
tuyền cho đến cõi sống trường sinh.

Mọi người: Amen.
(CT. trao áo trắng cho người chịu phép và người đỡ đầu mặc cho tân tòng).

Người Đỡ-Đầu sẽ mặc áo trắng cho con thiêng-liêng mình.  (Cha trao khăn và
nến, rồi nhắn nhủ…)
Mời anh chị em Tân-Tòng quay xuống, hướng về Cha Mẹ đỡ-Đầu. 
(quàng khăn xong).  Mời anh chị em Tân-Tòng quay lên.

V. Trao Nến Sáng

Chủ Tế: (Chủ Tế cầm lấy hoặc chạm tới nến phục sinh và nói)   
Người đỡ đầu hãy tiến lại trao nến sáng cho người 
tân tòng.

Người đỡ đầu tiến lại thắp nến từ cây nến phục sinh trao cho người tân 
tòng.

Chủ Tế: Anh chị em đã được Chúa Kitô soi sáng. Hãy bước
đi như con cái của sự sáng, và giữ cho ngọn lửa
Ðức Tin luôn sống động trong lòng, để khi Chúa
Kitô đến, anh chị em được ra đón Ngài với toàn thể
các Thánh trên trời.

Mọi người: Amen. 

Người Đỡ-Đầu thắp lửa từ cây nến Phục-Sinh rồi trao cho con thiêng-liêng
mình. (Cha thắp nến nhỏ từ nến Phục-Sinh, trao cho Thầy Sáu. Thầy Sáu đem nến
sáng cho người Đỡ-Đầu thắp nến mình ** Cha đọc lời nhắn-nhủ xong)
Mời anh chị em Tân-Tòng quay xuống, hướng về Cha Mẹ Đỡ-Đầu. 
(Tân-Tòng nhận nến  xong). Mời anh chị em Tân-Tòng quay lên.

…………………………………………………………………………………..

Bí-Tích Thêm Sức : Giờ đây, thay quyền Đức Giám-Mục, Linh-Mục Chủ-
Tế sẽ ban bí-tích Thêm-Sức cho anh chị em Tân-Tòng, giúp họ trở nên
những người tín-hữu trưởng-thành trong Đức Tin. 
     Xin mời cộng-đoàn đứng.   ***  Xin anh chị em Tân-Tòng tắt nến.
(Sau lời nguyện Thêm Sức, khi chủ-Tế đi xuống xức dầu Thêm Sức cho từng ngườI
Tân-Tòng)  Xin mời ngồi.
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VI. Bí Tích Thêm Sức

Chủ Tế: Khi được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Bí Tích Rửa
Tội, anh chị em đã trở nên chi thể của Ngài. Bây giờ
anh chị em sắp sửa nhận lãnh Chúa Thánh Thần,
được tham dự vào thần trí Chúa ban cho các Tông
Đồ trong ngày lễ Hiện Xuống. Xin cho sức mạnh
Chúa Thánh Thần anh chị em sắp lãnh nhận, làm
cho anh chị em càng nên giống Chúa Kitô, để trở
thành nhân chứng cho sự khổ nạn, sự chết  và sự
sống lại của Ngài, và tăng sức cho anh chị em trở
thành những phần tử sống động của Hội Thánh, và
xây đắp Nhiệm Thể của Chúa Kitô trong đức tin và
đức ái.

Rồi chủ tế đứng chắp tay quay về phía giáo dân nói tiếp.

Chủ Tế: Anh chị  em thân  mến,  chúng  ta  hãy cầu  nguyện
cùng Chúa Cha toàn năng, xin Ngài đổ tràn Thánh
Thần của Ngài trên những người con vừa được rửa
tội đây, và xức dầu thêm sức cho họ được nên giống
Chúa Kitô hơn.

Mọi người lặng thinh giây lát. Ðoạn chủ tế đặt hai tay trên người chịu phép và đọc:

Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng, là
Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con, bởi nước và
Thánh Thần Chúa đã giải thoát những người con cái
Chúa đây khỏi tội lỗi, và ban cho họ sự sống mới.
Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa xuống giúp sức và
hướng dẫn, và ban cho họ Thần Trí Khôn Ngoan và
Thông Hiểu, Thần Trí Lo Liệu và Can Ðảm, Thần
Trí Suy Biết và Ðạo Ðức. Xin ban cho những người
con nầy đầy ơn Kính Sợ Chúa. Nhờ Ðức Kitô Chúa
chúng con.                                      

 Mọi người: Amen.

Bấy giờ người chịu phép tiến đến trước mặt chủ tế. Còn người đỡ đầu đặt 
tay phải trên vai người chịu phép.

Chủ Tế nhúng đầu ngón cái tay phải vào dầu Thánh S.C. rồi ghi hình Thánh
Giá trên trán người chịu phép mà nói.

Chủ Tế:  T... Hãy Lãnh Nhận Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần
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Người Chịu Phép:  Amen.

Chủ Tế: Bình an của Chúa ở cùng con.
Người chịu phép: Và ở cùng Cha.

Chúc Mừng :  (Thầy Sáu) Xin mời quý cha mẹ Thiêng-Liêng trở về chỗ ngồi.
    Mời anh chị em Tân-Tòng quay xuống, hướng về phía cộng-đoàn.
(Cha Chủ-Tế chúc mừng và kêu-gọi cộng-đoàn chúc mừng anh chị em Tân-
Tòng).

---------------------------------------------------------------------------------
Thánh lễ tiếp tục như thường lệ:

 Không đọc kinh Tin Kính.
 Ðọc lời nguyện chung. 

PHẦN THỨ TƯ
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
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Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.

(trang 107)

PHẦN THỨ BA
PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

[Thánh lễ không có rửa tội]
(R. 294)

 (37) Linh mục cùng các người giúp lễ đi đến giếng rửa tội, nếu giếng này ở 
trước mặt giáo dân. Nếu không thì đặt một lu nước ở cung thánh.

(40) Nếu không có người dự tòng và cũng không làm phép giếng, bỏ kinh 
cầu và tiến hành việc làm phép nước ngay. [cộng đoàn thắp nến lại]

LÀM PHÉP NƯỚC
(R. 298) (C/đ đứng)

Anh chị em thân mến, Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh
hoá nước này, để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích
thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, 
giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh Người
đã ban.

Lm. ngừng lại, thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi giang tay đọc tiếp:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh
này, chúng con là dân Chúa, đang họp nhau canh thức cầu
nguyện, để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con
cách lạ lùng, và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa
thương nhận lời chúng con và thánh (X)  hoá nước này do
chính Chúa đã dựng nên, để làm cho ruộng đất phì nhiêu
màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái.
Và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí
cụ của tình thương hải hà; Quả vậy, Chúa dùng nước Biển
Ðỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ, và làm vọt lên giữa sa
mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn
sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo
Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con, và sau
hết, khi Ðức Kitô chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa đã
thánh hoá nước trong lành, để thanh tẩy con người tội lỗi
chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người
mới. 
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Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình, để
nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa
cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em
chịu phép thánh tẩy trong mùa Vượt Qua này, chúng con
cầu xin...

LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA
KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY

 (R. 299)

(46) … sau khi thánh hoá nước, mọi người đứng cầm nến cháy trong tay, 
lập lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy.

Linh mục nói với giáo dân những lời sau đây hoặc những lời tương tự:

Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta
được mai táng với Ðức Kitô trong bí tích thánh tẩy, để được
cùng Người sống đời sống mới. Bởi thế, giờ đây, thời gian
thanh luyện của Mùa Chay đã kết thúc, chúng ta cùng nhau
lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh
tẩy:  là từ bỏ Xa-tan với tất  cả những gì thuộc về nó, và
trung thành phụng sự Chúa trong Hội Thánh công giáo.

Linh mục chọn một trong hai công thức sau đây:

Công thức 1:

LM : Vậy anh chị em có từ bỏ Xa-tan không ?
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.

LM: Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do Xa-tan xúi giục không?
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.

LM: Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của Xa-tan không ?
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.

Công thức 2:
LM: Ðể sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị 

em có từ bỏ tội lỗi không ?   
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.

LM: Ðể khỏi làm nô lệ tội lỗi anh chị em có từ bỏ những quyến 
rũ gian tà không ?   

Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.
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LM: Anh chị em có từ bỏ Xa-tan là đầu mối gây ra mọi tội ác 

không ?   
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ.

Hội Ðồng Giám Mục có thể thích nghi công thức thứ hai này tuỳ theo hoàn 
cảnh địa phương.

                                                                                   
                                            
Linh mục hỏi tiếp.
LM: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng,

Ðấng tạo thành trời đất không ?   
Cộng đoàn: Thưa tin.

LM: Anh chị em có tin kính Ðức Giêsu Kitô là Con Một của
Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Ðức Trinh Nữ Maria sinh
ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang
ngự bên hữu Chúa Cha không ?   

Cộng đoàn: Thưa tin.

LM: Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo
Hội thánh thiện và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân
thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại, và tin có sự sống
đời đời không ?   

Cộng đoàn: Thưa tin.

Rồi linh mục kết thúc:
LM: Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng

ta, đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi, và cho chúng ta được
tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn
giữ chúng ta luôn kết hiệp với Ðức Kitô, để được sống muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

Linh mục rảy nước thánh trên giáo dân, trong lúc đó mọi người hát:
Tôi đã thấy dòng nước...
                              (trang 99)

Nếu không làm phép nước thánh tẩy ở giếng rửa tội, thì những người giúp lễ
khiêng lu nước đến đó.

Nếu không làm phép giếng rửa tội, thì nước thánh được đưa đến nơi xứng 
hợp.

Sau khi rảy nước thánh, linh mục về ghế chủ toạ, (cộng đoàn tắt nến)
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 Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

 Không đọc kinh Tin Kính.
 Ðọc lời nguyện chung. 

                  PHẦN THỨ TƯ
                   PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

                                                 (R. 302)

Chủ tế: Anh chị em hãy cầu nguyện
để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

 

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận hy 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
Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng
con dâng tiến Chúa để lễ tế này, khơi nguồn từ mầu
nhiệm Vượt Qua,  trở  nên thần  dược đem lại  cho
chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Kinh tiền tụng Phục Sinh 1

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em
Cộng đoàn: Và ở cùng cha

Chủ tế: Hãy nâng tâm hồn lên
Cộng đoàn: Chúng con đang hướng về Chúa

Chủ tế: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
Cộng đoàn: Thật là chính đáng

Lạy Chúa,  chúng  con  tuyên  xưng  Chúa  mọi  lúc,
nhất là trong đêm cực thánh này, chúng con càng
hãnh diện tung hô Chúa khi Ðức Kitô đã được hiến
tế làm Chiên Vượt qua của chúng con, thật là chính
đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
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Vì chính Người  là  Chiên  thật  đã  xoá bỏ tội  trần
gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng
con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con.
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục
Sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy
mừng. Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa
rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Kinh Nguyện Thánh Thể II
 
Lạy Chúa , Chúa thật là Đấng Thánh, 
là nguồn mạch mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa 
dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, 
để trở nên cho chúng con
Mình và Máu X Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ  hình, 
Người cầm lấy bánh, tạ ơn, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: 
Vì này là Mình Thầy,
sẽ bị nộp vì các con.
 
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,
trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:
Vì này là chén Máu Thầy,
Máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con

118



Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua.
và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
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Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,
vì Chúa đã thương cho chúng con
được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa 
cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
 

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 T.
Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
  

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.
 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
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 được 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 muôn đời. 
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Cộng đoàn: Amen.
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Nghi Thức Hiệp Lễ 

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người 
dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy cha chúng con…

Chủ tế:       Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin
đoái thương cho những ngày chúng con đang sống
được  bình  an. Nhờ  Chúa  rộng  lòng  thương  cứu
giúp, Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và
được 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, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

Cộng đoàn:     Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa
đến muôn đời.

 
Chủ tế:       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, nhưng  xin  nhìn  đến  đức  tin  của  Hội
Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh
được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa
hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn:        Amen.
                     
Linh mục: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Linh mục: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Kinh Chiên Thiên Chúa:
Cộng đoàn: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian…
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Chủ tế:   Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, 

phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Cộng đoàn:   Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, 

nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ 
lành mạnh.

Ca hiệp lễ
Ðức Kitô đã chịu sát tế/ Làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vậy chúng ta

hãy dùng bánh không men/ Là lòng chân thật và tinh tuyền/ Ðể ăn mừng đại lễ.
Ha-lê-lu-ia.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích Vượt Qua
nuôi  dưỡng  chúng  con;  xin  ban  Thánh  Thần  là
nguồn mạch tình yêu giúp chúng con biết tâm đầu ý
hợp,  và chân thành yêu  thương nhau.  Chúng con
cầu xin...

Phép lành trọng thể:
Thiên Chúa, Đấng đã thương ban cho anh chị em ơn
cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của
Con Một Ngài, xin Ngài cho anh chị em được vui
hưởng phúc lành của Ngài.
Đ. Amen.

Nhờ Con Một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh
nhận  ơn  được  tự  do  mãi  mãi.  Ước  chi,  nhờ  ơn
Người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần
gia nghiệp của Người đến muôn đời. 
Đ. Amen.

Nhờ tin vào Con Một Thiên Chúa, anh chị em đã
được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây,
nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được
đến với Người trong Nước Trời. 
Đ. Amen.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, là Cha
và Con X  và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và
ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 
Đ. Amen.

X. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. 
     Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia.
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Ð. Tạ ơn Chúa, Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia.
Câu giải tán này dùng cho đến hết Chúa Nhật II Phục Sinh. 
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