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Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ: Tuần Thánh. Trong suốt Tuần 

Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết, và cuộc Phục Sinh của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế.  

Trước tiên, Chúa Nhật Lễ Lá tưởng niệm Chúa Giêsu vinh thắng vào thành Giêrusalem như một vị vua: 

“Hoan hô chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời”. Đồng thời, Ngài cũng ý 

thức rõ bước chân tiến vào Giêrusalem để chịu bầm dập thương đau, và chết tức tưởi nhục nhã trên 

thập tự đài như một tên tội phạm. Thế nhưng chính đây là nét vinh thắng hào hùng. Từ trên cao thập tự, 

ơn cứu độ tuôn trào cho mọi người mọi nơi qua mọi thế hệ.  

Hôm nay, giữa những khốn khó vì đại dịch Covid-19, chúng ta cùng tưởng niệm cuộc thương khó của 

Chúa với ngành lá chiến thắng trên tay. Một lời cầu xin gia tăng niềm tin nơi Đức Ki-tô vinh thắng. Ngài 

đã chiến thắng nỗi sợ, chiến thắng sự dữ, chiến thắng cả thần chết để tất cả chúng ta được sống và sống 

dồi dào. 

 

The Palm Sunday is the beginning of Holy Week; it commemorates Christ’s entry into Jerusalem as a king: 

“Hosana! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosana in the highest.” Following the Jews’ 

example we proclaim Christ as a Victor. But by our faith we know all that His triumph stands for. He is 

the Mesiah, the Son of David and the Son of God. He is also the sign of contradiction. Sent into this world 

to wrest us from sin and the power of Satan, He underwent His Passion, the punishment for our sins, but 

issues forth triumphant from the tomb, the victor over death, making our peace with God and taking us 

with Him into the kingdom of His Father in heaven.  

Today, in the big storm of Covid-19, we celebrate Jesus entering Jerusalem with a  leaf in hand.  We 

affirm our belief in Jesus Christ, the Victor, who overcame fear, evil, and even death. And like Jesus, we 

will live an abundant life with Him, who is the Resurection and the Life. 

 

  



NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHÚA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM 

Làm Phép Lá & Kiệu Lá (đã cử hành vào Thứ Bảy) 

THÁNH LỄ 

Lời Nguyện Nhập Lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng cứu chuộc loài người phải sống 

kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. 

Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó, và được thông 

phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

Bài Đọc 1: 

Tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Tôi biết mình không phải thẹn thùng.  

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

Đức Chúa là Chúa Thượng 

đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, 

để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. 

Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi 

để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. 

Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, 

còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 

Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, 

giơ má cho người ta giật râu. 

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 

Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, 

vì thế, tôi đã không hổ thẹn, 

vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. 

Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Lời của Chúa

A Reading from the prophet Isaiah. 

The Lord GOD has given me 

a well-trained tongue, that I might know how to speak 

to the weary, a word that will rouse them. 

Morning after morning,  

he opens my ear that I may hear; 

and I have not rebelled, have not turned back. 

I gave my back to those who beat me, 

my cheeks to those who plucked my beard; 

my face I did not shield  

from buffets and spitting. 

The Lord GOD is my help, 

therefore I am not disgraced; 

I have set my face like flint, 

knowing that I shall not be put to shame. 

The Word of the Lord. 

 
Đáp Ca:  

Đ. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, 

    Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ? 

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: 

Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó! 

Người có thương, giải gỡ đi nào ! 

Đ. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, 

    Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ? 

R. My God, my God,  

why have you abandoned me ? 

All who see me scoff at me; 

they mock me with parted lips, 

they wag their heads: 

“He relied on the Lord; let him deliver him, 

let him rescue him, if he loves him.” 

R. My God, my God,  

why have you abandoned me ? 

 



Cả bầy chó 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.  Đ 

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. Đ 

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. Đ 

Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, 

hãy ca tụng Người đi ! 

Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, 

nào hãy tôn vinh Người ! 

Dòng dõi Ít-ra-en tất cả, nào một dạ khiếp oai. Đ 

Indeed, many dogs surround me, 

a pack of evildoers closes in upon me; 

They have pierced my hands and my feet; 

I can count all my bones. R 

They divide my garments among them, 

and for my vesture they cast lots. 

But you, O Lord, be not far from me; 

O my help, hasten to aid me. R 

 

I will proclaim your name to my brethren; 

in the midst of the assembly I will praise you. R 

 

“You who fear the Lord, praise him; 

all you descendants of Jacob, give glory to him; 

revere him, all you descendants of Israel! R 

 

  

Bài Đọc 2: 

Đức Ki-tô tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người.  

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Philipphê. 

Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa 

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì 

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 

mặc lấy thân nô lệ, 

trở nên giống phàm nhân 

sống như người trần thế. 

Người lại còn hạ mình, 

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 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, 

cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, 

muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha; 

mọi lòi phải mở miệng tuyên xưng rằng: 

“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Lời của Chúa 

A Reading from the letter of Saint Paul to the 

Philippians. 

Christ Jesus, though he was in the form of God, 

did not regard equality with God 

something to be grasped. 

Rather, he emptied himself, 

taking the form of a slave, 

coming in human-likeness; 

and found human in appearance,  

he humbled himself, 

becoming obedient to the point of death, 

even death on a cross. 

Because of this, God greatly exalted him 

and bestowed on him the name 

which is above every name, 

that at the name of Jesus 

every knee should bend, 

of those in heaven and on earth and under the earth 

and every toungue confess that 

Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

The Word of the Lord. 



 

 Tung hô Tin Mừng:     Verse Before The Gospel: 

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ,    Christ became obedient to the point of death, 

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,  even death on a cross. 

chết trên cây thập tự.     Because of this, God greatly exalted him 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người  and bestowed on him 

và tặng ban danh hiệu     the name which is above every name. 

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

  

(Cùng hành trình với Đức Kitô qua từng chặng đường thương khó) 

C: Người kể X: Đức Giêsu (Chủ tế)  S: một người  P: dân chúng (cả cộng đoàn) 

Bài Thương Khó Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, theo thánh Mát-thêu. 

C: Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariô đi gặp các thượng tế và thưa với họ:  

S: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp người cho các ông?”  

C: Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất tuần lễ 

ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng:  

P: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt qua ở đâu?” 

C: Chúa Giêsu đáp:  

X: “Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: “Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng lễ Vượt Qua 

với các môn đệ tại nhà ông.” 

C: Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ Vượt qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai 

môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói:  

X: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy.”  

C: Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người:  

S: “Thưa Thầy, có phải con không?”  

C: Người trả lời rằng:  

X: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào dĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về 

Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con Người! Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!”  

C: Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng:  

S: “Thưa Thầy, có phải con chăng?”  

C: Chúa Giêsu đáp:  

X: “Đúng như con nói.”  



C: Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và 

phán:  

X: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, và này là Mình Thầy.” 

C: Đoạn Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ và phán:  

X: “Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là Máu Thầy. Máu Tân Ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. 

Thầy bảo các con: từ nay, Thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng 

các con trong nước Cha Thầy.”  

C: Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò liền lên núi Ô-liu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông:  

X: “Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh chủ chăn, và các 

chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Ga-li-lê-a trước các con.”  

C: Phêrô liền thưa:  

S: “Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, riêng con, con sẽ không bao giờ vấp phạm.”  

C: Chúa Giêsu đáp:  

X: “Thầy bảo thật con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần.”  

C: Phêrô lại thưa:  

S: “Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy.” 

C: Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Giêtsêmani và 

Người bảo các ông:  

X: “Các con hãy ngồi đây để Thầy đến đàng kia cầu nguyện.”  

C: Đoạn Chúa Giêsu đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu 

não. Lúc ấy, Người bảo các ông rằng:  

X: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được, các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.”  

C: Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống đất cầu nguyện và nói:  

X: “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi uống chén này! Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn.”  

C: Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô:  

X: “Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn 

cám dỗ: vì tinh thần thì lanh lẹ nhưng xác thịt thì yếu đuối.”  

C: Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng:  

X: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha.”  

C: Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ; vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện 

lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại với các môn đệ và bảo:  



X: “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi, này sắp đến giờ Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các 

con hãy chỗi dậy. Chúng ta hãy đi: kìa kẻ nộp Thầy đã tới gần.”  

C: Người còn đang nói thì đây, Giuđa, một trong nhóm mười hai, và cùng với y có lũ đông mang gươm giáo gậy 

gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này:  

S: “Hễ tôi hôn người nào, thì đó chính là Người, các ông hãy bắt lấy.” 

C: Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói:  

S: “Chào Thầy”.  

C: Và hắn hôn Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo:  

X: “Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?”  

C: Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ 

tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu liền bảo: 

X: “Con hãy xỏ gươm vào bao: vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng: Thầy không 

thể xin Cha Thầy và Ngài sẽ tức khắc gửi đến hơn mười hai cơ binh Thiên Thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh bảo: Sự thế phải như vậy?”  

C: Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:  

X: “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ, giữa các 

ngươi, mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép.”  

C: Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết. Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu Người đến thầy thượng tế 

Caipha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đang hội họp. Phêrô theo Người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Tất cả 

công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử Người. Và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số 

đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng hai người làm chứng gian đến khai rằng:  

P: “Người này đã nói: Ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong ba ngày.”  

C: Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên nói:  

S: “Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư?” 

C: Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo Người:  

S: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống. Ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biết: Ông có phải là Đấng Kitô Con 

Thiên Chúa không?”  

C: Chúa Giêsu trả lời:  

X: “Ông đã nói đúng! Nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng 

Toàn Năng và sẽ đến trên đám mây.”  

C: Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói:  

S: Nó đã nói lộng ngôn: Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa : đấy các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài 

nghĩ sao?”  



C: Họ đáp lại:  

P: “Nó đáng chết!”  

C: Bấy giờ chúng nhổ vào mặt Người, đấm đánh Người, lại có kẻ tát vả Người mà nói rằng:  

S: “Hỡi Kitô. Hãy bói xem, ai đánh ông đó?”  

C: Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái lại gần và nói:  

S: “Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu Người xứ Galilêa.”  

C: Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng: 

S: “Tôi không hiểu chị muốn nói gì?”  

C: Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó:  

S: “Ông này cũng theo Giêsu người Nagiaret.”  

C: Ông thề mà chối rằng:  

S: “Tôi không biết người ấy.”  

C: Một lúc sau mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng:  

S: “Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy. Vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi”.  

C: Bấy giờ ông rủa mà thề rằng : ông không hề biết người ấy. Tức thì gà gáy, Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: 

trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần, và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ 

lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói Người và điệu đi nộp cho tổng trấn Phongxiô Philatô. 

Bấy giờ Giuđa kẻ nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế 

và kỳ lão mà nói rằng:  

S: “Tôi đã phạm tội vì nộp người công chính”.  

C: Nhưng họ trả lời:  

P: “Can chi đến chúng tôi! Mặc kệ anh!” 

C: Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói:  

P: “Không nên để bạc này vào kho vì là giá máu.”  

C: Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều, 

bởi thế cho đến ngày nay ruộng ấy gọi là Haselđama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri 

Giêrêmia nói: “Chúng đã lấy ba mươi đồng bạc là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán Đấng cao trọng. Và họ 

mang tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi”. Vậy Chúa Giêsu đứng trước 

quan tổng trấn và quan hỏi Người rằng:  

S: “Ông có phải là Vua dân Do thái không?”  

C: Chúa Giêsu đáp:  



X: “Ông nói đúng!”  

C: Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người:  

S: “Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?”  

C: Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ 

trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi 

tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập tại đó rằng:  

S “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?” 

C: Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói 

cùng quan rằng:  

S: “Xin ông đừng liên can đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ 

rất nhiều vì người ấy.”  

C: Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ:  

S: “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?”  

C: Họ thưa:  

P: “Baraba”  

C: Philatô hỏi:  

S: “Vậy đối với Giêsu cũng gọi là Kitô ta phải làm gì?”  

C: Họ đồng thanh đáp:  

P: “Đóng đinh nó đi!”  

C: Quan lại hỏi:  

S: “Nhưng người này đã làm gì nên tội?”  

C: Chúng càng la to:  

P: “Đóng đinh nó đi!”  

C: Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:  

S: “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi.”  

C: Toàn dân đáp:  

P: “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi.”  

C: Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào 

thập giá. Lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. 

Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người và trao vào 

tay Người một cây gậy, họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng:  



P: “Tâu vua dân Do thái”  

C: Đoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây gậy đập trên đầu Người. Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo 

choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người 

quê thành Syrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho Người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, 

nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã 

đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng đã 

chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”. Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu 

Người bản án viết như sau: “Người này là Giêsu, vua dân Do Thái”. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên 

trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói:  

P: “Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu là Con Thiên Chúa, thì 

hãy xuống khỏi thập giá đi!”  

C: Thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người rằng:  

P: “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! Nếu nó là Vua dân Do thái, thì bây giờ hãy xuống 

khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy 

cứu nó, vì nó nói: “Ta là Con Thiên Chúa.”  

C: Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ 

thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng:  

X: “Eli, Eli, lam-ma sa-bach-ta-ni!”  

C: Nghĩa là:  

X: Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi! sao Chúa bỏ tôi?”  

C: Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:  

P: “Nó gọi tiên tri Elia.”  

C: Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy rồi đưa 

lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo:  

S: “Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?”  

C: Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và trút hơi thở. (quỳ gối thinh lặng trong giây lát) Bỗng nhiên màn trong 

đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị 

thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều 

người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì 

thất kinh và nói:  

P: “Đúng người này là Con Thiên Chúa”  

C: Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa; họ là những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilêa. Trong số đó 

có Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Giêbêđê. Tới chiều có một người 

giàu sang quê ở Arimathia tên là Giuse, ông đi gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ Philatô truyền giao xác 

cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch, và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá, rồi ông 

lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ lại và ra về. Còn Maria Mađalêna và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm 

sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Philatô trình rằng:  



P: “Thưa Ngài, chúng tôi nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói: Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại. Vậy xin ngài 

truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng 

Người đã từ cõi chết sống lại, và như thế, sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước.”  

C: Philatô trả lời:  

S: “Các ông đã có lính canh thì cứ làm như ý.”  

C: Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mộ. 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Đức Giám Mục Giu-se và tất cả hàng linh mục tu sĩ để 

họ có thể loan truyền Tin Mừng Chúa Ki-tô đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. 

For Church leaders, Pope Francis, Bishop Joe and all religious members, that they continue to spread the good 

news of the crucified and risen Lord. We pray to the Lord 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo được ơn nhận biết và quy phục vương quyền của Thiên Chúa, 

luôn hướng lên Người như lẽ sống và cùng đích của cuộc đời. 

Chúng ta cầu xin Chúa 

For all leaders in the world, that they accept the royal power of God as their way of goal of life. We pray to the 

Lord. We pray to the Lord. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì lẽ công chính can đảm chấp nhận khổ đau và chia 

sẻ niềm vui phục sinh với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa 

For those who suffer persecution for the sake of justice, that they bear suffering as Jesus did and rejoice also in 

his resurrection. We pray to the Lord 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta, đừng tôn vinh Chúa hôm nay để rồi đóng đinh Chúa ngày mai. 

Xin cho chúng con vững lòng tin nơi Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian. Chúng ta cầu xin Chúa 

For our assembly, not to glorify the Lord today then crucify Him tomorrow. A strong belief in the Lord, our Savior, 

is what we ask for. We pray to the Lord. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trên khắp thế giới đang bị ảnh hưởng bởi Coronavirus, cho các chuyên 

viên y tế đang xả thân cứu giúp người nhiễm bênh. Xin Thiên Chúa luôn kề bên nâng đỡ họ. Chúng ta cầu xin 

Chúa.  

Let us pray for the people around the world who are being impacted by Coronavirus, the medical workers who 

dedicate their lives to the welfare of the others, may the Lord be with them always. We pray to the Lord 

Lạy Chúa, vì Hy Tế Thánh Lễ cao cả được tái diễn trên Bàn Thờ, xin Chúa hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho các linh hồn 

trong Cộng Đoàn chúng con, đặc biệt các ý chỉ trong Thánh Lễ hôm nay, để họ được sớm hưởng nhan Thánh 

Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa 

For the souls of the departed in our community, and for the intentions of this Mass to be forgiven all sins and to 

enjoy the eternal life in Heaven for the sake of holy Sacrifice offered on the altar. We pray to the Lord.  



Kinh Phục Vụ trong Khiêm Nhường 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin ban cho chúng con ơn can đảm để biết sống theo Thánh ý Cha: biết khiêm 

nhường phục vụ, tha thứ và yêu thương, noi gương Con yêu dấu của Người. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giê-

su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

 Lời Nguyện Dâng Lễ Vật 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Ki-tô và cho chúng con được làm hòa cùng 

Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng 

tha thứ, nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Through the Passion of your Only Begotten Son, O Lord, may our reconciliation with you be near at hand, so that, 

though we do not merit it by our own deeds yet by this sacrifice made once for all, we may feel already the 

effects of your mercy. Through Christ our Lord. A-men. 

Kinh Tiền Tụng 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, 

phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. 

Người là Đấng vô tội, đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay 

cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi, và đã sống lại để thánh hóa chúng con. 

Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha, và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:  

It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, holy Father, 

almighty and eternal God, through Christ our Lord. 

For, though innocent, he suffered willingly for sinners and accepted unjust condemnation to save the guilty. His 

Death has washed away our sins, and his Resurrection has purchased our justification. 

And so, with all the Angels, we praise you, as in joyful celebration we acclaim: 

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts… 

KẾT LỄ 

Lời Nguyện Hiệp Lễ 

Lạy Chúa, tại bàn tiệc Thánh Thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ Con Một Chúa chịu khổ hình 

thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ, thì nhờ mầu nhiệm Người đã phục 

sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen 

Nourished with these sacred gifts we humbly beseech you, O Lord, that, just as through the death of your Son you 

have brought us to hope for what we believe, so by his Resurrection you may lead us to where you call. Through 

Christ our Lord.  Amen. 

CHẦU THÁNH THỂ 

 


