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A. Nghi Thức Ðầu Lễ
Ca Nhập Lễ
Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc
đọc) ca nhập lễ.
Khi tới bàn thờ, linh mục cùng với những người giúp lễ cúi chào bàn thờ, rồi linh mục tiến lên hôn kính
bàn thờ và tùy nghi xông hương (hoặc niệm hương). Sau đó, cùng với các người giúp lễ về ghế...
Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa làm dấu thánh giá vừa đọc:
Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen
Lời Chào
Linh mục quay về phía giáo dân. Dang tay chào:
Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp
của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.
Hoặc chào:
Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên xứng hợp có thể nói vắn tắt ít lời hướng lòng giáo dân về thánh
lễ ấy.
Nghi Thức Sám Hối
Tiếp đến là hành động sám hối. Linh mục kêu mời giáo dân sám hối.
Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm
thánh.

Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh Sám Hối:
Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư
tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
(đấm ngực và đọc)
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
(Rồi đọc tiếp)
Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn
cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Linh mục đọc lời tha tội:
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Hoặc có thể chọn các mẫu chào và sám hối khác như sau:
Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen.
Hoặc:
Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót
chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng
con.
Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lm: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương
xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen.
Kinh Thương xót
Tiếp đến là Kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức sám hối:
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
Kinh Vinh Danh
Ðoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
Là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa
là Con Ðức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,
cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.
Amen.
Lời Nguyện Ðầu Lễ
Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chấp tay nói:
Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Mọi người cùng linh mục thinh lặng trong giây lát. Sau đó linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Ðọc I
Người đọc sách đến giảng đài, đọc bài đọc 1. Trích sách... Trích thư...
Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách kết thúc:
- Ðó là Lời Chúa.
Mọi người tung hô:
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Ðáp Ca
Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh. Giáo dân đọc hoặc hát câu đáp.

Bài Ðọc II
Nếu phải đọc bài đọc 2 thì mọi sự diễn tiến như bài đọc I.
Alleluia
Tiếp đến là Ha-lê-lui-a hay lời tung hô Tin Mừng
Phúc Âm
Phó tế hoặc linh mục cùng các người giúp lễ, tùy nghi mang hương nến, đi đến giảng đài. Tại đây, phó tế
hoặc linh mục bắt đầu:
- Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha (thầy).
Phó tế hoặc linh mục:
- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh...
Trong lúc đọc câu đó, phó tế hoặc linh mục ghi dấn thánh giá trên sách, trên trán, trên miệng và trên
ngực mình.
Giáo dân tung hô:
Cđ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tiếp đến nếu có xông hương. phó tế hoặc linh mục xông hương sách rồi công bố Tin Mừng.
Dứt Tin Mừng, phó tế hoặc linh mục kết thúc:
- Ðó là lời Chúa.
Mọi người tung hô:
Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm:
Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con.
Giảng
Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên giảng trong các ngày lễ khác nữa.
Kinh Tin Kính
Giảng xong, đọc kinh Tin Kính khi phải đọc:
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Ðức Chúa Cha:
nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế.
(từ "Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần" đến "và đã làm người" mọi người đều cúi mình).
Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,
và Người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống,
Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra,
Người được phụng thờ
và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con:
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,
công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
(Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính quen gọi là kinh Tin Kính các
Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (HÐGMVN quyết định giữ lại kinh Tin Kính các
Thánh Tông đồ thường đọc như sau: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời
đất...)
Lời Nguyện Tín Hữu
Ðoạn đọc lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu.

C. Phụng Vụ Thánh Thể
Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt đầu hát ca tiến lễ. Trong khi đó, các người giúp lễ mang chén thánh,
khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ lên bàn thờ.
Nên để giáo dân biểu lộ sự tham dự của họ qua việc dâng lễ: mang bánh, rượu để cử hành ThánhThể,
hoặc mừng lễ vật khác để phụ giúp những nhu cầu của Hội Thánh hay để nâng đỡ người nghèo.
Dâng bánh
Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc:
Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này
là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.
Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:
Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.
Dâng rượu
Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đang khi ấy đọc thầm:
Lm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này,
xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng
đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.
Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:
Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này
là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát, thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:
Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc thầm:
Lạy Chúa là Thiên Chúa,
xin thương nhận chúng con
đang hết lòng khiêm nhường thống hối,
và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay
được đẹp lòng Chúa.
Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một ngườ giúp lễ xông hương cho linh mục và
giáo dân.
Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:
Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.
Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời giáo dân cầu nguyện và nói:
Lm: 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.
Giáo dân thưa:
Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha,
để ca tụng tôn vinh danh Chúa,
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Lời Nguyện Tiến Lễ
Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
- Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói với Chúa Giêsu:
- Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
- Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Lời Tiền Tụng
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Ð. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ð. Thật là chính đáng.
Lm: Lạy Cha chí thánh,
nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Ngôi Lời của Cha,
nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,
Người được Cha sai đến
làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con.
Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,
và được Ðức Trinh Nữ sinh ra.
Ðể chu toàn thánh ý Cha
và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,
Người đã dang tay chịu khổ hình
để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
chúng con ca tụng vinh quang Cha
Và đồng thanh tung hô rằng:
Tất cả:
Cđ: 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 Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Kinh Tạ Ơn II
Chủ tế dang tay đọc:
Chủ tế: Lạy Chúa , Chúa thật là Ðấng Thánh,
là nguồn mọi sự thánh thiện.
Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:
Vì thế, chúng con nài xin Chúa
dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,
Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc:
để trở nên cho chúng con
Mình và  Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Chắp tay. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng và lớn tiếng:
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy bánh, tạ ơn,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:
Vì này là Mình Thầy,
sẽ bị nộp vì các con.
Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy.
Rồi đọc tiếp:
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,
trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:
Vì này là chén Máu Thầy,
Máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con
và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, dau đó đặt trên khăn thánh, cúi mình thờ lạy.
Tung Hô
Rồi chủ tế nói:

Chủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Giáo dân tung hô:
Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác:
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.
hoặc:
Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.
Chủ tế dang tay đọc:
Chủ tế: 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 Ðức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Ðồng tế 1: Lạy Chúa,
xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Ðức Giáo Hoàng T...
Ðức Giám Mục T... chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
(Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc biệt ở chỗ này).
Trong thánh lễ cầu cho kẻ qua đời, có thể thêm:
Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T...
mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
thì cũng được sống lại như Người.
Ðồng tế 2: 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 Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
các Thánh Tông Ðồ 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,
(Chắp tay)
nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói:
Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Giáo dân tung hô:
Cđ: Amen.

D. Nghi Thức Hiệp Lễ
Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Chủ tế dang tay đọc một mình:
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.
Chắp tay.
Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:
Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.
Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:
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.
(Chắp tay)
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:
Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:
Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế
hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:
Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Trong khi đó hát hoặc đọc:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần "Lạy Chiên Thiên Chúa", nhưng lần cuối cùng vẫn kết
"xin ban bình an cho chúng con".

Chủ tế chắp tay đọc thầm:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của
Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa
đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con
lìa xa Chúa bao giờ.
Hay là:
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
xin che chở và cứu chữa hồn xác con.
Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên
Thiên Chúa.
Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn
con sẽ lành mạnh.
Chủ tế đọc thầm:
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:
Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ,
nâng bánh thánh lên một chút và nói:
- Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa:
- Amen.
Và cho rước lễ.
Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm
hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.
Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh
hay thánh ca tạ ơn.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây
lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.
Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân:
Cđ: Amen.

F. Nghi thức kết lễ
Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.
Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:
Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Chủ tế ban phép lành:
Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha, và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác
trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.
Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:
Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Giáo dân thưa:
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về
phòng thánh.
Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

…………………………………………………………………
Kinh Tạ Ơn I

Chủ tế dang tay đọc:
Chủ tế: Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Ðức Giêsu Ki-tô, Con Cha Chúa chúng con, (chắp tay và đọc)
chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận và ban phúc  cho những của lễ hiến dâng, của lễ
thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. (dang tay đọc tiếp)
Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội Thánh của Cha, xin Cha thương ban bình an,
giữ gìn, hợp nhất và cai quản Hội Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cùng cầu cho tôi tớ
Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Ðức Giám Mục T... chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin
công giáo và tông truyền.
Ðồng tế I: Cầu cho kẻ sống.
Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T... (và T...) (Chắp tay cầu nguyện giây lát, rôi
dang tay đọc tiếp): Và mọi người đang sum họp nơi đây: mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ.
Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người
thân thuộc: hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như lòng mong ước: Như
vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống.
Ðồng tế II: Cùng hiệp thông
Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ:
+ Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa,
và là Chúa chúng con; sau là thánh Giu-se, bạn Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và tử đạo, thánh
Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và
lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự.
Các Kinh Cùng Hiệp Thông
Lễ Giáng Sinh và Tuần Bát Nhật
Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày (đêm) cực thánh, là ngày (đêm) Ðức Ma-ri-a đã sinh
Ðấng Cứu Thế cho trần gian mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Và chúng con kính nhớ:
+ Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển,...
Lễ Hiển Linh
Hiệp cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh là ngày Con Một Chúa, đồng hằng hữu với Chúa
trong vinh quang, đã xuất hiện hữu hình, mang xác phàm thật sự như chúng con. Và chúng con kính nhớ:
+ Trước hết� Ðức Ma-ri-a vinh hiển,...
Từ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng đêm (ngày) cực thánh, là đêm (ngày) Ðức Giêsu Ki-tô,
Chúa chúng con, đã sống lại về phần xác. Và chúng con kính nhớ:
+ Trước là Ðức Ma-ri-a vinh hiển,...
Lễ Thăng Thiên
Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, là ngày Con một Chúa, Chúa chúng con,
đem thân thể yếu hèn của chúng con đã được kết hợp với Người, về ngự bên hữu Chúa vinh quang, và chúng
con kính nhớ:
+ Trước là Ðức Ma-ri-a vinh hiển,...
Lễ Hiện Xuống
Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, là ngày Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi
lửa hiện xuống trên các Tông Ðồ, và chúng con kính nhớ:
+ Trước là Ðức Ma-ri-a vinh hiển,...

Chủ tế dang tay đọc tiếp:
* Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia
đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát
khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. (Chắp tay).
Từ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh
* Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình
Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh bởi nước
và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ, xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa,
cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn (Chắp Tay)
Ðặt tay trên lễ vật và đọc:
Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và
đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con Mình và  Máu Con chí ái của Chúa là Ðức Giêsu Ki-tô,
Chúa chúng con.
Hôm trước ngày chịu khổ hình, (chủ tế cầm bánh) Người cầm bánh trong tay thánh thiện, khả kính,
(ngước mắt lên) ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, dâng lời
chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: (hơi cúi mình)

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:
vì Này là Mình Thầy
sẽ bị nộp vì các con.
Nâng bánh cho giáo dân thấy, sau đó cúi thờ lạy
Rồi đọc tiếp:
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện, khả
kính, cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ và 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 và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Nâng chén cho giáo dân thấy, sau đó cúi thờ lạy
Rồi chủ tế nói:
Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Giáo dân tung hô:
- Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
(Chủ tế giang tay đọc)
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình
hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con.
Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật
thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ
muôn đời.
Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này, và thương nhận như đã nhận
lễ vật của A-ben tôi trung của Chúa, hy lễ của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ
vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê, thượng tế của Chúa.
Chủ tế cúi mình, chắp tay đọc tiếp:

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang
trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực Thánh
Con Chúa, (Ðứng thẳng, làm dấu thánh giá trên mình và đọc): chúng con được  đầy tràn ơn phúc bởi
trời. (chắp tay)
Ðồng tế I: cầu cho người đã qua đời.
Chủ tế dang tay đọc:
Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (những) tôi tớ Chúa là T... (và T...) được ghi dấu đức tin, đã ra đi
trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an.
Chắp tay cầu nguyện một lát, rồi dang tay đọc tiếp:
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, và tất cả mọi người, đặc biệt các
bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Ðức Ki-tô, được vào
nơi hạnh phúc sáng láng và bình an.
Tay mặt đấm ngực và đọc:
Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi (dang tay đọc tiếp) đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của
Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo: thánh Gio-an Tẩy
Giả, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Ba-na-ba,... và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp
chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, nhờ Ðức Ki-tô,
Chúa chúng con. (chắp tay đọc tiếp); Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh
lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này.
(Chủ tế cầm đĩa và chén - nâng lên và đọc)
Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Giáo dân tung hô:
Amen.

Nghi Thức Hiệp Lễ
Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Chủ tế dang tay đọc một mình:

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.
Chắp tay.
Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:
Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.
Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:
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.
(Chắp tay)
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:
Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:
Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế
hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:
Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Trong khi đó hát hoặc đọc:

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần "Lạy Chiên Thiên Chúa", nhưng lần cuối cùng vẫn kết
"xin ban bình an cho chúng con".
Chủ tế chắp tay đọc thầm:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của
Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa
đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con
lìa xa Chúa bao giờ.
Hay là:
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
xin che chở và cứu chữa hồn xác con.
Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên
Thiên Chúa.
Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn
con sẽ lành mạnh.
Chủ tế đọc thầm:
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:
Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ,
nâng bánh thánh lên một chút và nói:
- Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa:
- Amen.
Và cho rước lễ.
Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm
hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.
Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh
hay thánh ca tạ ơn.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây
lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.
Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân:
Cđ: Amen.

F. Nghi thức kết lễ
Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.
Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:
Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Chủ tế ban phép lành:
Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha, và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác
trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.
Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:
Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Giáo dân thưa:
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về
phòng thánh.

Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

Kinh Tạ Ơn II
Chủ tế dang tay đọc:
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
(đặt tay trên lễ vật)
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này, để trở nên
cho chúng con, Mình và  Máu Ðức Giê-su Ki-tô, 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.
(Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
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 và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
(Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn thưa:
Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
(Chủ tế giang tay đọc)
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 Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Ðồng tế I:
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong
đức mến, cùng với Ðức Giáo Hoàng T...,
Ðức Giám Mục T..., chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ
đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người.
Ðồng tế II:
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 Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Ðồ, 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 Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa.
(Chủ tế cầm đĩa và chén - nâng lên và đọc)
Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Giáo dân tung hô:
Amen.

Nghi Thức Hiệp Lễ
Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Chủ tế dang tay đọc một mình:
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.
Chắp tay.
Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:
Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:
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.
(Chắp tay)
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:
Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:
Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế
hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:
Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Trong khi đó hát hoặc đọc:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần "Lạy Chiên Thiên Chúa", nhưng lần cuối cùng vẫn kết
"xin ban bình an cho chúng con".
Chủ tế chắp tay đọc thầm:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của
Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa
đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con
lìa xa Chúa bao giờ.
Hay là:
Lạy Chúa Giêsu Kitô,

con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
xin che chở và cứu chữa hồn xác con.
Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên
Thiên Chúa.
Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn
con sẽ lành mạnh.
Chủ tế đọc thầm:
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:
Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ,
nâng bánh thánh lên một chút và nói:
- Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa:
- Amen.
Và cho rước lễ.
Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm
hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.
Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh
hay thánh ca tạ ơn.
Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây
lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.
Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân:
Cđ: Amen.

F. Nghi thức kết lễ
Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.
Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:
Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Chủ tế ban phép lành:
Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha, và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác
trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.
Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:
Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Giáo dân thưa:
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về
phòng thánh.
Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

Kinh Tạ Ơn III
Chủ tế dang tay đọc:
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi
Chúa, vì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh
Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông
sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.
(đặt tay trên lễ vật)
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương
thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên Mình và  Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Con
Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này.

Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, 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.
(Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và 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 và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
(Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn thưa:
Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
(Chủ tế giang tay đọc)
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của
Con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh
thiện này để tạ ơn Chúa.
Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính
là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và
Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần
trong Ðức Ki-tô.
Ðồng tế I:
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để
chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Ðức Trinh Nữ
Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với thánh
T... (tên thánh kính, hay bổn mạng). Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển
cầu cùng Chúa cho chúng con.
Ðồng tế 2:
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hoà giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế
giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin
và đức mến cùng với tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... và Ðức Giám Mục T... chúng con, cùng toàn
thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa.
Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước Tôn Nhan Chúa đây.
Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha.
+ Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông
bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin
thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh
quang Cha muôn đời, (chắp tay) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn
lành cho thế gian.
(Chủ tế cầm đĩa và chén - nâng lên và đọc)
* Chính nhờ Người, với Người và trong Người,

Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Giáo dân tung hô:
Amen.
Lễ cầu cho kẻ qua đời thì như sau
Ðồng tế 2:
+ Lạy Cha, xin nhớ đến (những) tôi tớ Cha là T., mà (hôm nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với
Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Cha, thì cũng được sống lại như Người, khi Người cho xác kẻ
chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của
Người.
Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông
bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin
thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh
quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên
Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng, (chắp
tay) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
(Chủ tế cầm đĩa và chén - nâng lên và đọc) * Chính nhờ Người,...

Nghi Thức Hiệp Lễ
Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Chủ tế dang tay đọc một mình:
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.
Chắp tay.
Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:
Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.
Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:
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.
(Chắp tay)
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:
Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:
Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế
hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:
Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Trong khi đó hát hoặc đọc:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần "Lạy Chiên Thiên Chúa", nhưng lần cuối cùng vẫn kết
"xin ban bình an cho chúng con".

Chủ tế chắp tay đọc thầm:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của
Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa
đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con
lìa xa Chúa bao giờ.
Hay là:
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
xin che chở và cứu chữa hồn xác con.
Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên
Thiên Chúa.
Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn
con sẽ lành mạnh.
Chủ tế đọc thầm:
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:
Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ,
nâng bánh thánh lên một chút và nói:
- Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa:
- Amen.
Và cho rước lễ.
Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm
hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.
Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh
hay thánh ca tạ ơn.
Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây
lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.
Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân:
Cđ: Amen.

F. Nghi thức kết lễ
Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.
Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:
Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Chủ tế ban phép lành:
Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha, và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác
trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.
Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:
Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Giáo dân thưa:
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về
phòng thánh.
Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

Kinh Tạ Ơn IV
Chủ tế dang tay đọc:

Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, chúng con tuyên xưng Cha là Ðấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo
thượng trí và tình thương. Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha và trao cho việc trông coi
vũ trụ, để khi phụng sự một mình Cha là Ðấng tạo hoá, con người cai quản mọi loài thụ tạo. Và khi
con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền
lực sự chết. Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người, để những ai tìm Cha đều gặp Cha. Hơn
nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người và dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người đợi chờ ơn
cứu độ.
Lạy Cha chí thánh, Cha yêu thương thế gian, đến nỗi khi tới thời viên mãn, Cha đã sai Con Một
đến làm Ðấng cứu độ chúng con. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể, và được Ðức Trinh
Nữ Ma-ri-a sinh ra, đã sống trọn thân phận con người của chúng con, ngoại trừ tội lỗi, đã loan báo
Tin Mừng cứu độ cho người nghèo khó, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho người
sầu khổ trong tâm hồn.
Ðể chu toàn ý định của Cha, Người đã nộp mình chịu chết, và từ cõi chết sống lại, Người hủy diệt
sự chết và canh tân sự sống. Và để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng
đã chết và sống lại vì chúng con, thì lạy Cha, từ nơi Cha, Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ
khởi đầu đến với các tín hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của Người nơi trần gian, và
hoàn tất công việc thánh hoá.
(đặt tay trên lễ vật)
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Chúa Thánh Thần thương thánh hoá những của lễ
này để trở nên Mình và  Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, (chắp tay) hầu chúng con cử hành
mầu nhiệm cao cả mà chính Người đã trối lại cho chúng con làm giao ước muôn đời.
Vậy, Lạy Cha chí thánh, khi đến giờ Người được Cha tôn vinh, và vì yêu thương những kẻ thuộc về
mình còn ở trần gian, Người đã yêu thương họ đến cùng, nên trong bữa ăn tối,
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 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.
(Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
Cùng một thể thức ấy, Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn, và 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 và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
(Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn thưa:
Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
(Chủ tế giang tay đọc)
Vì vậy, lạy Chúa, giờ đây cử hành lễ tưởng niệm công trình cứu chuộc, chúng con kính nhớ Ðức
Ki-tô chịu chết và xuống ngục tổ tông, chúng con tuyên xưng Người sống lại và lên trời ngự bên hữu,
và đang khi chờ đợi Người đến trong vinh quang, chúng con dâng lên Chúa Mình và Máu Người làm
hy lễ đẹp lòng Chúa và sinh ơn cứu độ cho cả trần gian.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn Hiến lễ chính Chúa đã dọn sẵn cho Hội Thánh Chúa, xin Chúa nhân từ
ban cho tất cả những ai sẽ thông phần cùng một bánh và chén này, được Chúa Thánh Thần quy tụ tất
cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Ðức Ki-tô để ca tụng vinh quang Chúa.

Ðồng tế 1:
Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người mà chúng con dâng của lễ này cầu cho họ: trước hết
tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T..., Ðức Giám Mục T..., chúng con, và toàn thể hàng Giám Mục, sau
là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh đây, và toàn thể
dân Chúa, cùng mọi người đang thành tâm tìm Chúa.
Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời trong bình an của Ðức Ki-tô, đặc biệt các bậc tổ
tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một
mình Chúa biết lòng tin của họ.
Ðồng tế 2:
Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha được hưởng phần gia nghiệp thiên
quốc, cùng với Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, các thánh Tông Ðồ và các thánh trong nước
Cha. Ở đó, cùng với muôn loài thụ tạo đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết, chúng
con được tôn vinh Cha, (chắp tay) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn
lành cho thế gian.
(Chủ tế cầm đĩa và chén - nâng lên và đọc)
Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Giáo dân tung hô:
Amen.

Nghi Thức Hiệp Lễ
Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Chủ tế dang tay đọc một mình:
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.
Chắp tay.
Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:
Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.
Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:
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.
(Chắp tay)
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:
Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:
Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế
hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:
Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Trong khi đó hát hoặc đọc:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần "Lạy Chiên Thiên Chúa", nhưng lần cuối cùng vẫn kết
"xin ban bình an cho chúng con".

Chủ tế chắp tay đọc thầm:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của
Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa
đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con
lìa xa Chúa bao giờ.
Hay là:
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
xin che chở và cứu chữa hồn xác con.
Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên
Thiên Chúa.
Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn
con sẽ lành mạnh.
Chủ tế đọc thầm:
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:
Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ,
nâng bánh thánh lên một chút và nói:
- Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa:
- Amen.
Và cho rước lễ.
Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm
hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.
Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh
hay thánh ca tạ ơn.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây
lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.
Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:
a. Nếu thưa với Chúa Cha:
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân:
Cđ: Amen.

F. Nghi thức kết lễ
Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.
Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:
Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Và ở cùng cha.
Chủ tế ban phép lành:
Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha, và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Giáo dân thưa:
Cđ: Amen.
Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác
trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.
Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:
Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Giáo dân thưa:
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về
phòng thánh.
Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

………………………………………………………………………………………………………..

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng
Lời Tiền Tụng Mùa Vọng I
Hai lần Chúa Ki-tô đến
X: Chúa ở cùng anh chị em.
Ð: Và ở cùng Cha.
X: Hãy nâng tâm hồn lên.
Ð: Chúng con đang hướng về Chúa.
X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ð: Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ
xưa/ và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con: để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân
bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa/ mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức
vững dạ đợi chờ.
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh
thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Mùa Vọng II
Ðọc trong các thánh lễ mùa vọng từ ngày 17-24/12
X: Chúa ở cùng anh chị em.
Ð: Và ở cùng Cha.
X: Hãy nâng tâm hồn lên.
Ð: Chúng con đang hướng về Chúa.
X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ð: Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Ðấng các tiên tri loan báo, Ðức Mẹ đồng trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả, thánh Gio-an
đã loan tin sắp đến/ và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là Ðấng làm cho chúng con hân hoan đón
nhận mầu nhiệm Giáng Sinh; để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng
Người.
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh
thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Giáng Sinh

Lời Tiền Tụng Giáng Sinh I
Chúa Ki-tô là ánh sáng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí
chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, và nhờ Người lôi cuốn, mà chúng con yêu mến
Ðấng vô hình.
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh
thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Giáng Sinh II
Việc phục hồi vạn vật trong mầu nhiệm nhập thể
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đáng kính này, Người là Ðấng vô hình, đã xuất hiện hữu hình giữa
chúng con, và Người vốn được sinh ra trước mọi thời gian, nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian; để khi làm
cho mọi loài sa ngã được trỗi dậy trong Người, Người phục hồi tình trạng nguyên tuyền cho vạn vật, và dẫn
đưa con người lầm lạc trở về quê trời.
Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô
Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Giáng Sinh III
Cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Nhờ Người, mà hôm nay đã bừng sáng lên cuộc trao đổi làm cho chúng con được đổi mới. Vì khi Ngôi
Lời của Chúa mặc lấy thân phận mỏng giòn của chúng con, thì loài người phải chết không những được
hưởng vinh dự vĩnh cửu mà nhờ việc tham dự kỳ diệu ấy, Chúa còn cho chúng con được sống muôn đời. Vì
thế hiệp với ca đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Lễ Hiển Linh
Chúa Ki-tô là ánh sáng muôn dân
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con để soi sáng muôn dân, vì khi Người
xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục
hồi chúng con.
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh
thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay
Lời Tiền Tụng Mùa Chay I
Ý nghĩa siêu nhiên của mùa chay
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì Chúa ban cho các tín hữu hằng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm Vượt Qua với tâm hồn đã
được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh,
thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa.
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh
thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Mùa Chay II
Mùa sám hối đền tội
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt/ để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn,
để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua/ mà gắn
bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Mùa Chay III
Hiệu quả của việc hãm mình
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó, chúng con là những người tội
lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những
người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa.
Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Mùa Chay IV

Hiệu quả của việc chay tịnh
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần
thưởng, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các
Quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, và các thần sốt mến đồng
hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Thương Khó
Lời Tiền Tụng Thương Khó I
Sức mạnh của Thập Giá
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì nhờ cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ của Con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh
Chúa, và nhờ quyền lực khôn tả của thập giá, thế gian đã bị xét xử, và quyền năng của Ðấng chịu đóng đinh
được toả sáng.
Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan
tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Thương Khó II
Chiến thắng của cuộc thương khó
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúng con biết những ngày khổ nạn sinh ơn cứu độ và phục sinh vinh hiển của Ðức Ki-tô đã đến gần,
nhờ đó, sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa bị đánh bại, và mầu nhiện cứu chuộc chúng con lại được cử hành. Nhờ
Người đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con
được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh
Lời Tiền Tụng Phục Sinh I
Mầu nhiệm vượt qua
Lạy Chúa chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong đêm (ngày, mùa) cực thánh này chúng con
càng hãnh diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô 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.

Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt 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!...

Lời Tiền Tụng Phục Sinh II
Sự sống mới trong Chúa Ki-tô
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong đêm (ngày, mùa) cực thánh này, chúng con
càng hãnh diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô 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.
Nhờ Người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa Nước Trời được mở ra đón
các tín hữu, vì nhờ sự chết của Người, chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của Người, chúng con
được phục sinh.
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!...

Lời Tiền Tụng Phục Sinh III
Ðức Ki-tô vẫn sống và chuyển cầu cho ta
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh
diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô 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.
Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa.
Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi.
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!...

Lời Tiền Tụng Phục Sinh IV
Việc phục hưng vũ trụ nhờ mầu nhiệm vượt qua
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh
diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô 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.
Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên
vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Ki-tô. 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!...

Lời Tiền Tụng Phục Sinh V
Ðức Ki-tô là linh mục và là của lễ
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh
diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô 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. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập
giá, Người kiện toàn các nghi lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, Người đã tỏ mình là
tư tế, là bàn thờ và là Con Chiên.
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 Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Thăng Thiên
Lời Tiền Tụng Thăng Thiên I
Mầu nhiệm thăng thiên
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì Chúa Giê-su, Vua vinh hiển, Ðấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các Thiên
thần, (hôm nay) lên trời cao thẳm/ làm Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, Ðấng xét xử trần
gian và là Chúa muôn loài.
Người lên trời/ không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của
Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Ðầu và là Thủ Lãnh của chúng con đã đến
trước.
Vì thế, với niền 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!...

Lời Tiền Tụng Thăng Thiên II
Mầu nhiệm thăng thiên
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Sau khi
sống lại, Người đã hiện ra tỏ tường với tất cả môn đệ, và đã được đem lên trời trước mặt các ông/ để cho
chúng con được thông phần thần tính của Người.
Vì thế, với niền 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!...

Kinh Tiền Tụng Mùa Thường Niên

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên I
Mầu nhiệm vượt qua và dân Thiên Chúa
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Người đã thực hiện một công trình kỳ diệu này/ là kêu gọi chúng con bỏ đàng
tội lỗi, thoát ách sự chết, tới ánh vinh quang. Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là giống nòi được tuyển
chọn, hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi
quyền năng Chúa là Ðấng đã kêu gọi chúng con từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa.
Vì thế, cùng với Thiên thần và tổng lãnh Thiên Thần, các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo Binh
Thiên Quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng.
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên II
Mầu nhiệm cứu độ
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Ðức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập
giá/ để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng
phúc trường sinh.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo
binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên III
Con Thiên Chúa làm người để cứu nhân loại
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là
những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và
giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.
Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho
chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên IV
Lịch sử cứu độ
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi
từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước
Trời.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng
tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên V
Công cuộc sáng tạo
Lạy Chúa là 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 đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn.
Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ
thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã
làm, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô
Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên VI
Mầu nhiệm phục sinh bảo đảm sự sống muôn đời
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này,
hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo
đảm hưởng sự sống muôn đời.
Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa
Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.
Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô
Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên VII
Ơn cứu độ nhờ sự vâng phục Chúa Ki-tô
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô
tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi
Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng
con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.
Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung
hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên VIII

Hội Thánh được liên kết nhờ sự duy nhất của Chúa Ba Ngôi
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu Con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà
quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi mà ca
tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là Hội Thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và
đền thờ Chúa Thánh Thần.
Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên Thần, chúng con ca ngợi Chúa, và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Thánh Thể
Lời Tiền Tụng Thánh Thể I
Hy lễ và bí tích của Chúa Ki-tô.
Ðọc trong lễ tiệc ly; lễ mình và máu Chúa; và trong lễ ngoại lịch về Thánh Thể
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Tư Tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là Ðấng đầu tiên đã dâng
mình cho Chúa làm của lễ cứu độ, và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng
con rước Mình Người hiến tế vì chúng con, thì chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con rước Máu
Người đổ ra vì chúng con, thì chúng con được rửa sạch.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo
binh Thiên quốc chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Thánh Thể II
Hiệu quả của mầu nhiệm Thánh Thể.
Ðọc trong lễ tiệc ly; lễ mình và máu Chúa; và trong lễ ngoại lịch về Thánh Thể
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Khi dùng bữa tối sau hết với các Tông Ðồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu
nhiệm Thập Giá sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa làm Con Chiên vẹn sạch làm của lễ ca ngợi
hoàn hảo được Chúa chấp nhận.
Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp
địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết.
Vậy, khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này, và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa,
chúng con thấy như được dự tiệc trên trời.
Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên
thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ

Lời Tiền Tụng Ðức Mẹ I
Thiên chức làm Mẹ của Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a.
Ðọc trong lễ Kính Ðức trinh nữ Ma-ri-a
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Trong ngày lễ (. . .) của Ðức Ma-ri-a diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng
và tung hô Chúa.
Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ðức Maria đã thụ thai Con Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh
sáng vĩnh cửu là Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.
Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các
tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin
cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Ðức Mẹ II
Hội thánh dùng lời Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a mà ca tụng Thiên Chúa
Ðọc trong lễ Kính Ðức trinh nữ Ma-ri-a
Lạy Chúa là Cha chí nhân chúng con tuyên xưng Chúa là Ðấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các
thánh; nhất là khi kính nhớ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng con hiệp với lời ca tụng, tạ ơn của Người mà tôn
vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì Thật ra, Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của
Chúa đến muôn đời, khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ Người, Chúa đã ban cho nhân loại Ðấng
cưu độ là con Chúa, Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh
Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô
rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng các Thiên Thần
Các Thiên thần bày tỏ vinh quang Thiên Chúa
Ðọc trong lễ các thiên thần
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con.
Trong ngày lễ các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa cao cả, vì
khi tôn kính các ngài, chúng con nhận biết Chúa là Ðấng hiển vinh. Vẻ huy hoàng của các ngài tỏ cho chúng
con thấy: Chúa là Ðấng vô lượng vô biên, trổi vượt trên hết mọi loài.
Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con hoan hỷ tôn thờ Chúa uy linh cao cả và đồng thanh
ngợi khen chúc tụng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng Thánh Giuse

Sứ mạng Thánh Giu-se.
Ðọc trong lễ Kính Thánh Giu-se
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Trong ngày lễ Kính (nhớ) thánh Giu-se, chúng con cùng tung hô, chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giuse là người công chính, Chúa đã cho kết bạn với Ðức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung
tín và khôn ngoan, Chúa đã trao phó Thánh Gia cho người coi sóc, để người thay quyền Chúa, gìn giữ Ðức
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, là Con Một Chúa đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.
Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Chúa uy linh.
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng các Tông Ðồ
Lời Tiền Tụng các Tông Ðồ I
Tông Ðồ, mục tử dân Thiên Chúa.
Ðọc trong lễ các tông đồ nhất là Phê-rô và Phao-lô
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các Thánh Tông Ðồ,
Chúa luôn che chở, giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử nhân
danh Con Chúa coi sóc đoàn chiên.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo
binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng các Tông Ðồ II
Tông Ðồ, là nền tảng và chứng nhân.
Ðọc trong lễ các tông đồ và tác giả sách Tin Mừng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên nền tảng các Tông Ðồ, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ
trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian, và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người.
Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con sốt sắng chúc
tụng và tung hô Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Chung các Thánh
Lời Tiền Tụng các Thánh I
Vinh quang các thánh.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh, và khi tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên
dương chính hồng ân của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con gương sáng, nhờ sự
hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc, nhờ lời các ngài chuyển cầu,
Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, chúng con xông vào
chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng, và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh
quang bất diệt, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con
hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng các Thánh II
Hoạt động của các thánh.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con,
Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho Hội
thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa.
Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc,
và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa.
Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan
tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tử Ðạo
Lời Tiền Tụng các Thánh Tử Ðạo I
Dấu chỉ và gương sáng của các thánh tử đạo.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Ðức Ki-tô, máu của Thánh (. . .) tử đạo đã đổ ra bày tỏ
những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con
người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng
tung hô uy linh Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng các Thánh Tử Ðạo II
Công trình kỳ diệu của Thiên Chúa
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi, và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài,
đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa là Ðấng ban cho các ngài được cháy lửa đức tin, thôi thúc

các ngài bền đỗ đến cùng, và ban tặng vinh thắng trong cuộc chiến của các ngài, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng
con.
Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên
thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng các Thánh Mục Tử
Sự hiện diện của các thánh mục tử trong Hội Thánh.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con,
Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ thánh (. . .) để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của (các)
ngài, Chúa củng cố Hội Thánh, nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa,
Chúa giữ gìn Hội Thánh.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng các Thánh Trinh Nữ và Tu Sĩ
Ý nghĩa đời sống tận hiến cho Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các Thánh, là những đấng đã tận hiến cho
Chúa Ki-tô vì Nước Trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện
nguyên thủy, và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng Chung
Lời Tiền Tụng chung I
Canh tân van vật trong Ðức Ki-tô.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Trong Người, Chúa đã muốn canh tân tất cả mọi sự và cho hết thảy chúng con được thông phần sự sung
mãn của Người. Bởi vì, tuy vốn là Thiên Chúa, Người đã tự bỏ mình đi, và nhờ Máu Người đổ ra trên thập
giá, Người đã hòa giải muôn loài. Bởi đó, Người đã được suy tôn trên hết mọi loài, và trở nên căn nguyên
cứu độ đời đời cho tất cả những ai vâng phục Người.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo
binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng chung II
Ơn cứu độ nhờ Ðức Ki-tô.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Do lòng nhân hậu, Chúa đã tạo dựng con
người, và khi con người bị luận phạt công minh, Chúa đã thương tình cứu chuộc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa
chúng con.
Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các
tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin
cho chúng con đồng thanh với các Ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng chung III
Ca tụng Thiên Chúa vì công trình tạo dựng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Nhờ Con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà
tái tạo như vậy. Bởi đó, mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều
cung kính ca ngợi, và các thánh đồng tâm chúc tụng.
Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng chung IV
Tạ ơn Thiên Chúa là một hồng ân.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban,
vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức
Ki-tô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với ca đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng chung V
Công bố mầu nhiệm chúa Ki-tô.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi Người chịu chết, với đức tin sống động, chúng con tuyên
xưng Người sống lại; với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi Người đến trong vinh quang.
Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không
ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng chung VI
Mầu nhiện cứu độ trong Ðức Ki-tô.
Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi
lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm Ðấng
cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Ðức Trinh Nữ sinh
ra. Ðể chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ
hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi vinh quang Cha và đồng thanh
tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Kinh Tiền Tụng cầu cho Tín Hữu Qua Ðời
Lời Tiền Tụng cầu cho Tín Hữu Qua Ðời I
Niềm hy vọng sống lại trong chúa Ki-tô.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả trên chúng con, để những ai buồn sầu, vì số
phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì, lạy
Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy
diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo
binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời Tiền Tụng cầu cho Tín Hữu Qua Ðời II
Ðức Ki-tô đã chết để mang lại sự sống cho chúng ta.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì một mình Người đã chịu chết, để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa, một mình Người đã vui lòng
chịu chết, để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa.
Vì thế, hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngới Chúa và hân hoan tuyên xưng 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 Ðấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Lời Tiền Tụng cầu cho Tín Hữu Qua Ðời III
Ðức Ki-tô là sự sống và nguồn ơn cứu độ.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người, và là sự sống lại của kẻ đã chết.
Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho
chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô 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 Ðấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Các Lễ Riêng và Chung
Thứ Bảy sau Chúa Nhật II sau Lễ Hiện Xuống
Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa chí thánh, Chúa đã làm cho Trái Tim Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a nên cung điện xứng đáng
của Chúa Thánh Thần, vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu xin thương giúp chúng con cũng trở nên đền thờ
Chúa ngự. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, Thánh mẫu của Ðức Kitô, Con Chúa, chúng con
dâng tiến Chúa lời cầu nguyện và lễ vật này. Xin Chúa thương chấp nhận, và đưa chúng con đến gần Chúa
hơn nữa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm Thánh Thể, nhân ngày kính nhớ Ðức Trinh
Nữ Ma-ri-a, cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn cầu cho chúng con được đầy tràn ân sủng và được thấm
nhuần ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, ngày hôm nay chúng con kính nhớ danh thánh Chúa Giê-su, Ðấng
cứu độ loài người. Xin cho chúng con ngay trong cõi đời dương thế, được hưởng tình yêu êm dịu của Người,
và mai sau được chan chứa niềm vui trên quê trời vĩnh củu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến nhân danh Ðức
Giê-su. Chính Người đã hứa sẽ thực hiện tất cả những gì chúng con xin nhân danh Người. Người hằng sống
và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã muốn cho muôn vật phải bái qùy khi nghe danh thánh Chúa
Giê-su. Chúa cũng đã muốn cho hết mọi phàm nhân nhờ danh thánh Người mà được ơn cứu độ. Xin cho
chúng con nhận biết và tôn thờ Người trong bí tích Thánh Thể, với tất cả lòng yêu mến thiết tha. Người hằng
sống và hiển trị muôn đời.

Ðức Trinh Nữ Maria
Ðức trinh nữ Maria
Dùng trong ngày thứ bảy và lễ ngoại lịch
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được hồn an xác mạnh, và nhờ lời chuyển cầu của
Ðức Trinh Nữ Maria vinh hiển, xin giải thoát chúng con khỏi cảnh sầu thương trên đường đời, và cho chúng
con hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin...
Hoặc:
Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi chúng con, và vì chúng con không thể làm gì nên công trạng, xin Chúa nhận
lời Thánh Mẫu Ðức Kitô Con Chúa nguyện giúp cầu thay mà cho chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn
đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì Người ban ơn trợ giúp chúng con.
Xưa khi Người giáng sinh, đức đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được
thánh hiến, nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành
của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Ðức Mẹ
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria và được ăn bánh bởi
trời. Xin cho chúng con biết noi gương Ðức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu
chuộc của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ðức trinh nữ Maria
dùng trong mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, khi sai Thiên sứ đến truyền tin, Chúa đã muôn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm
trong lòng Trinh Nữ Maria. Này chúng con tuyên xưng Ðức Trinh Nữ thật là Thân Mẫu của Thiên Chúa làm
người, xin Chúa thương chấp nhận lời Thánh Mẫu chuyển cầu cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Ðức Trinh Nữ Maria thụ thai; giờ đây, xin
Chúa cũng gửi Thánh Thần đến thánh hoá của lễ chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Ðức Mẹ
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa đem hết lòng tin để kính nhớ Thánh Mẫu Maria. Xin
cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận giúp chúng con ngày càng nghiệm thấy lòng Chúa yêu thương để
nhờ mầu nhiện Con Chúa nhập thể, chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ðức trinh nữ Maria
dùng trong mùa Giáng Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maia sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân
loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính
nhờ Ðức Mẹ chúng con mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giê-su Kitô, Con Chúa, Chúa
chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng tiến và chiếu giãi ánh sáng Thánh Thần vào tâm trí
chúng con, để chúng con biết theo gương đức Trinh Nữ luôn luôn tìm hiểu Lời Chúa và ấp ủ trong lòng.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Ðức Mẹ
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày kinh nhớ Ðức Trinh Nữ Maria chúng con vừa hân hoan đón nhận Mình và Máu
Thánh Ðức Kitô là Con Một Chúa đã xuống thế làm người. Xin cho của ăn thánh này hằng nuôi dưỡng
chúng con và làm cho chúng con được không ngừng tham dự vào sự sống thần linh của Con Một Chúa.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ðức trinh nữ Maria
dùng trong mùa Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Ðức Kitô, Con Chúa sống lại, khiến cả trần gian được hớn hở vui mừng. Vì
lời Ðức Trinh Nữ Maria là Thánh Mẫu Người cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con được hưởng phúc
trường sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này. Nhờ Con Một
Chúa là Ðức Kitô đã sinh làm con Ðức Trinh Nữ và đã hiến mình cho Chúa trên thập giá làm của lễ tinh
tuyền, xin Chúa thương chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến và ban ơn phù trợ chúng con. Chúng con cầu
xin...
Lời tiền tụng Ðức Mẹ

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria là Thiên
Chúa thật và là người thật. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niền tin chân thật ấy, và xin cho
cuộc chiến thắng phục sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng
con cầu xin...

Thánh Tử Ðạo
Một thánh tử đạo
ngoài mùa phục sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã cho thánh tử đạo T... vượt qua bao nhiêu cực hình đau
đớn. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày chiến thắng của người, chúng con nài xin Chúa ban ơn trợ giúp khiến ba
thù, dầu gian ngoa quỷ quyệt, cũng không sao thắng nổi chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đổ tràn ân phúc mà thánh hoá những lễ vật này và xin đốt lên trong lòng chúng con chính
ngọn lửa yêu mến xưa đã làm cho thánh T... lướt thắng mọi cực hình thể xác để trung thành với Chúa mãi
đến cùng. Chúng con cầu xin...
Hoặc:
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ thánh T... tử đạo. Ước chi của lễ này cũng
được Chúa coi trọng như xưa Chúa đã từng coi trọng cái chết của thánh nhân. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Ðức Kitô. Ước gì chúng con nhờ đó mà tìm được
sức mạnh tinh thần xưa đã làm cho thánh T tử đạo thắng mọi gian khổ để trung thành với Chúa mãi đến hơi
thở cuối cùng. Chúng con cầu xin...

Một thánh tử đạo
trong mùa phục sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa làm cho Hội Thánh chói ngời rực rỡ khi ban vòng hoa chiến thắng cho thánh T., vị tử
đạo anh hùng. Xưa người đã theo Ðức Kitô trên con đường thập giá, nay xin Chúa cũng giúp chúng con dõi
theo vết chân người để muôn đời được hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh T tử đạo, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ tội và ngợi
khen Chúa. Vì lễ tế này, xin tha thứ tội lỗi chúng con, và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan lãnh nhận bánh bởi trời để mừng thánh T tử đạo. Trong tiệc thánh
này, chúng con vừa tuyên xưng Ðức Kitô đã chịu chết, xin cho chúng con được cùng các thánh tử đạo chia
sẻ vinh quang với Ðấng đã phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Trinh Nữ Tử Ðạo
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hoan hỷ mừng lễ thánh T... (và thánh T...), vị thánh
(những vị) đã nêu cao gương trinh khiết và chí can trường. Hôm nay, vì công đức của (các) thánh nữ, xin
Chúa cũng ban ơn trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để mừng thánh T... (và thánh T...) tử đạo. Cúi xin Chúa
đoái thương chấp nhận như xưa Chúa đã chấp nhận lễ tế của (các) thánh nhân khi (các) ngài hy sinh mạng
sống mình. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh T... (và thánh T...) ơn sống đời trinh khiết và phúc tử đạo anh hùng.
Xin cho tiệc thánh chúng con vừa tham dự tăng thêm sức mạnh cho chúng con, nhờ đó, chúng con sẽ có đủ
khả năng thắng mọi sự dữ ở đời này và được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa đời sau. Chúng con cầu xin...

Các Thánh Mục Tử
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đã đặt thánh
(giám mục) T... lãnh đạo dân Chúa trong lòng Giáo Hội để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi
nấng dạy dỗ đoàn chiên. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao
giảng và noi theo con đường người đã vạch ra. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kính thánh T... Ước gì
hiến lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa vừa tuyên xưng Chúa uy nghi vinh hiển, vừa đem lại cho chúng con
ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho chúng con nhờ đó đạt tới
niềm vui bất tận với thánh T..., người đã quản lý các mầu nhiệm cứu độ như tôi tớ trung thành. Chúng con
cầu xin...
Hoặc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con tìn lại sức mạnh nơi bàn tiệc thánh. Xin giúp chúng
con biết noi gương thánh T . để lại là luôn luôn trung thành phụng sự Chúa và yêu thương phục vụ mọi
người mà không hề quản ngại khó khăn. Chúng con cầu xin...

Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, Chúa đã ban cho thánh (giám mục) T... được đầy tràn thần
khí khôn ngoan và đã đặt người làm tôn sư trong Hội Thánh. Xin ban cho chúng con biết trung thành tuân
giữ giáo huấn của người để đáng hưởng nhờ lòng từ bi Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin dủ thương chấp nhận của lễ chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa nhân ngày mừng kính thánh
T... Trung thành với giáo huấn của thánh nhân, chúng con muốn hiến trọn thân mình, cùng với của lễ đang
dâng tiến Chúa đây. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường sinh là Ðức Kitô. Xin cũng nhờ Ðức Kitô là
thầy mà giáo huấn chúng con. Nhờ thế, chúng con sẽ noi gương thánh T... để lại mà học biết chân lý của
Chúa và đem ra thực hành, bằng cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin...

Các Thánh Trinh Nữ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng cứu độ chúng con, xin đưa mắt nhìn xem gia đình Chúa đang vui mừng tụ họp nơi đây
để kính nhớ thánh T... trinh nữ. Xin cho tinh thần chúng con được hoàn toàn đổi mới nhờ đó, chúng con sẽ
có thể hiến thân phụng sự Chúa với tất cả lòng yêu mến chân thành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi thánh trinh nữ T... xin vui lòng chấp
nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con trung thành phụng sự Chúa suốt cả
cuộc đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban lương thực bởi trời để chúng con được thêm sức mạnh. Xin cũng giúp chúng con,
biết noi gương sáng của thánh trinh nữ T... là chỉ sống cho Chúa khi mang trong thân mình cuộc thương khó
của Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Các Thánh Nam
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa là Ðấng thánh, và nếu Chúa chẳng ban ơn, không ai có thể nên hoàn thiện.
Xin Chúa thương nhận lời thánh T... chuyển cầu mà giúp chúng con đáp lại lời Chúa gọi hầu đáng được ân
thưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con tha thiết nài xin Chúa thương chấp nhận của lễ chúng con dâng để
mừng kính các thánh. Xin cho hiến lễ này cũng thanh tẩy cả hồn xác chúng con. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh T... Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể bồi dưỡng chúng con. Xin cho
ân phúc Chúa đã thương ban do lượng từ bi hải hà của Chúa giúp chúng con đạt tới hạnh phúc muôn đời.
Chúng con cầu xin...

Các Thánh Tu Sĩ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh T... được bền tâm vững chí noi gương Ðức Kitô mà sống thanh bần và
khiêm tốn. Xin Chúa thương nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con luôn trung thành với ơn
Chúa kêu gọi, hầu đạt tới mức thiện toàn đã thể hiện nơi Ðức Giê-su Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống
và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, Chúa đã phá huỷ con người cũ trong thánh T..., và tác tạo con
người mới theo hình ảnh Chúa. Chúa đã đổi mới thánh nhân, xin cũng đổi mới chúng con nữa, để chúng con
được đẹp lòng Chúa và dâng lên Chúa của lễ đem lại ơn tha thứ và bình an. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con đã tìm được sức mạnh thiêng liêng nhờ thánh lễ vừa mới
cử hành. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại là miệt mài tìm kiếm một mình Chúa mà thôi.
Bấy giờ chúng con sẽ mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Người hằng sống và hiển
trị muôn đời.

Các Thánh Phụ Nữ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hoan hỷ mừng kính thánh nữ T... xin cho tất cả chúng
con đây cũng biết ăn ở đạo hạnh noi gương người. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ thánh nữ T... xin Chúa thương chấp nhận mà tha
thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính thánh T... Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng
chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con.
Nhờ đó, càng ngay chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức.
Chúng con cầu xin...

Thánh Lễ Cho Các Ðôi Hôn Phối
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng thánh hoá tình nghĩa vợ chồng, để hôn nhân tượng trưng cho sự
kết hợp nhiệm mầu giữa Ðức Kitô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây là anh (ông) T... và chị (bà)
T..., biết thực hiện trong cả đời sống ý nghĩa sâu xa của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành. Chúng con cầu
xin...
Hoặc:
Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã muốn cho cả hai nên một. Hôm nay là ngày lễ
thành hôn của anh (ông) T..., và chị (bà) T... Xin cho họ được trọn tình vẹn nghĩa với nhau và biết mở rộng
lòng yêu thương mọi người để làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin...
Opening Prayer
Father,
You have made the bond of marriage a holy mystery, a symbol of Christ's love for his Church.
Hear our prayers for N... and N...
With faith in you and in each other they pledge their love today.
May their lives always bear witness to the reality of that love. We ask you this through our Lord Jesus
Christ, you Son who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
One God, for ever and ever.
Amen.
Bài đọc I: Gn 2:18-24
Bài trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa đã phán: "Không tốt, nếu người nam chỉ ở một mình. Ta sẽ cho nó người trợ giúp tương
xứng với nó".
Và Thiên Chúa đã nặn ra từ đất đai mọi thú và chim trời, và Người dẫn chúng đến Ađam để ông đặt tên
cho chúng. Và mọi vật sống hễ ông gọi sao thì tên là vậy. Và ông đã đặt tên cho mọi thú vật và chim trời,
cùng dã thú.
Nhưng phần ông, ông vẫn gặp được người trợ giúp tương xứng. Và Thiên Chúa đã cho Ađam ngủ một
giấc tê mê, và ông đã thiếp ngủ đi. Và Người lấy một xương sườn của ông, đoạn đắp thịt vào. Và trên xương
sườn đã rút từ Ađam, Thiên Chúa đã tác thành người đàn bà, và ông đã nói: "Này là xương bởi xương tôi,
thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là "đàn bà", vì đã được rút từ đàn ông".
Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và họ sẽ trở nên một thân xác.
Ðó là Lời Chúa.
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Hoặc đọc: Tob 8:5-10
Bài trích sách Tôbia.
Buổi tối hôm thành hôn Tôbia đã nói với Sara rằng: "Chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không
thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa". Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy
thành khẩn cầu xin cho được an lành.
Tôbia đã nguyện rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng tôi! Trời đất, bể khơi, khe suối, sông
ngòi và mọi loài Chúa dựng nên, ở những nơi đó, hết thảy chúng hãy ca tụng Chúa! Chúa đã dùng bùn đất
tác tạo Ađam và ban cho ông được Eva làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không
phải vì lý do sắc dục mà tôi cưới lấy cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca
tụng danh Chúa tới muôn đời".

Sara cũng nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, nguyện cho cả hai chúng tôi đều sống
khang an tới tuổi già".
Ðó là Lời Chúa.
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Hoặc đọc: Hc 26:1-4,8-21
Bài trích sách Huấn Ca.
Phúc cho người chồng có người vợ tuyệt hảo, vì tuổi thọ của ông sẽ tăng gấp đôi. Ông sẽ sống những
chuỗi ngày bình an với niềm vui là người vợ tuyệt hảo. Chính người vợ là phần thưởng dành cho người
chồng biết kính sợ Thiên Chúa. Trong bất cứ thời gian nào, hoàn cảnh nào, dù giầu hay nghèo, với đời sống
gia dình, con tim họ sẽ ngập tràn vui sướng, ánh mắt họ sẽ rạng rỡ hân hoan.
Người chồng sẽ thêm vững mạnh khi người vợ biết chu toàn bổn phận và sự duyên dáng của người vợ sẽ
khiến người chồng say đắm. Không giá nào có thể mua được những đức tính dầy công tu luyện. Một người
vợ biết kềm hãm miệng lưỡi được coi như món quà của Thượng Ðế chí công. Có được người vợ chung thủy
là có được ích lợi bao lần, vì sự đoan chính cũng không thể cân đo, định giá.
Như mặt trời ngời sáng trên ngàn cây, đỉnh núi, sự đảm đang, quán xuyến của người vợ cũng cao đẹp biết
bao.
Ðó là Lời Chúa.
Cđ: Tạ ơn Chúa.
First Reading: Genesis 2: 18-24
A reading from the Book of Genesis
The Lord GOD said: "It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him."
So the LORD God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he
brought them to the man to see what he would call them; whatever the man called each of them would be its
name.
The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all wild animals; but none proved to be
the suitable partner for the man. So the LORD God cast a deep sleep on the man, and while he was asleep,
he took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The LORD God then built up into a woman the
rib that he had taken from the man. When he brought her to the man, the man said: "This one, at last, is bone
of my bones and flesh of my flesh; This one shall be called 'woman' for out of 'her man' this one has been
taken."
That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one
body.
The word of the Lord.
Response: Thanks be to God.
Ðáp ca: Tv 33,2-3,4-5,6-7,8-9
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
- Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. trong Chúa linh hồn tôi hãnh
diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
- Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã
nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.

- Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và
Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
- Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người kính sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn
hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
Hoặc đọc: Tv 127,1-2.3,4-5
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
- Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài. Công quả tay bạn
làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
- Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non
của khóm ô-liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn.
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
- Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho
bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn.
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
Responsorial Psalm: Psalm 148:1-2,3-4,9-10, 11-13a, 13c-14a
R: Let all praise the name of the Lord.
- Praise the Lord from the heavens, praise him in the heights; Praise him, all you his angels, praise him,
all you his hosts.
R: Let all praise the name of the Lord.
- Praise him, sun and moon; praise him, all you shining stars. Praise him, you highest heavens, and you
waters above the heavens.
R: Let all praise the name of the Lord.
- You mountains and all you hills, you fruit trees and all you cedars; You wild beasts and all tame
animals, you creeping things and winged fowl.
R: Let all praise the name of the Lord.
-Let the kings of the earth and all peoples, the princes and all the judges of the earth, young men too, and
maidens, old men and boys,
Praise the name of the Lord, for his name alone is exalted.
R: Let all praise the name of the Lord.
Or: Psalm Tv 127,1-2.3,4-5
R: Let all praise the name of the Lord.
- Blessed are those who fear the Lord, who walk in his way! For you shall eat the fruit of your handwork;
blessed shall you be, and favored.
R: Let all praise the name of the Lord.
- Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home: your children like olive plants
around your table.
R: Let all praise the name of the Lord.
- Bohold, thus is the man blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion; may you see the
prosperity of Jerusalem all the day of your life.

R: Let all praise the name of the Lord.
Bài đọc II: 1Cor 12:31-13:1-7
Bài trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến,
Hãy ao ước những ơn đặc biệt, những ơn cao quí nhất. Nhưng tôi chỉ dẫn cho anh chị em một đường lối
còn đặc biệt và cao quí hơn nhiều:
Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, nếu tôi không có đức bác ái, thì tôi chỉ
là người khua chuông gõ trống. Dù tôi nói tiên tri, dù tôi thấu hiểu mọi mầu nhiệm cùng mọi khoa học, hay
dù tôi có đức tin mạnh mẽ khiến được núi non di chuyển, nếu tôi không có đức bác ái, thì tôi chỉ là hư vô.
Dù tôi phân phát mọi của cải tôi cho người nghèo khó, dù tôi hiến thân tôi cho lửa thiêu đốt, nếu tôi không
có đức bác ái, thì những hy sinh ấy cũng thành vô ích.
Người có đức bác ái thì nhẫn nại, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không
tham lam, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công, chỉ vui
khi thấy sự thật. Người có đức bác ái tha thứ mọi sự, trông cậy mọi sự, và chịu đựng mọi sự.
Ðó là Lời Chúa.
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Second Reading: 1 Corinthians 12:31-13:8a
A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians.
Brothers and sisters:
Strive eagerly for the greatest spiritual gifts. But I shall show you a still more excellent way. If I speak in
human and angelic tongues but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if I
have the gift of prophecy and comprehend all mysteries and all knowledge; if I have all faith so as to move
mountains, but do not have love, I am nothing. If I give away everything I own, and if I hand my body over
so that I may boast but do not have love, I gain nothing.
Love is patient, love is kind. It is not jealous, is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it does not
seek its own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it does not rejoice but rejoices
with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails.
The word of the Lord.
Response: Thanks be to God.
Alleluia Jo 4: 8.11
Alleluia! Alleluia!
Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.
Alleluia!
Hoặc đọc: 1Jo 4:12
Alleluia! Alleluia!
Nếu chúng ta yêu thương nhau. thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã
được tuyệt hảo.
Alleluia!
Hoặc đọc: 1Jo 4:16

Alleluia! Alleluia!
Ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.
Alleluia!
Phúc Âm: Jn 15:9-12
Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Như Cha Thầy yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu các con như
vậy. Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy. Nếu các con giữ giới răn của Thầy, các con ở trong tình yêu
Thầy. Cũng như Thầy đã giữ các giới răn của Cha Thầy, nên Thầy ở trong tình yêu của Người.
Thầy nói điều này với các con, để các con được sự vui mừng của Thầy, và để sự vui mừng các con được
trọn vẹn. Ðây là giới răn của Thầy: các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con".
Ðó là Lời Chúa.
Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hoặc đọc: Jn 15:12-17
Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là giới răn Thầy: Các con hãy mến thương nhau,
như Thầy đã mến thương các con. Không có tình yêu nào cao quí hơn mối tình của người thí mạng sống vì
bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thực thi những điều Thầy dạy các con. Thầy không còn
gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ nó làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả
những gì Thầy đã nghe biết bởi Cha Thầy, thì Thầy đã tỏ cho các con hay. Không phải các con đã chọn
Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đặt các con lên, để các con ra đi, các con thâu hoạch kết quả.
Và kết quả các con tồn tại, để bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin với Chúa Cha, thì Người sẽ ban
cho các con. Thầy truyền dạy các con những điều, để các con mến thương nhau".
Ðó là Lời Chúa.
Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Alleluia
Alleluia! Alleluia!
I give you a new commandment, says the Lord, love one another as I have loved you.
Alleluia!
Gospel: John 15:9-12
+ A reading from the holy Gospel according to John.
Jesus said to his disciples:
"As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will
remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love.
"I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete. This is my
commandment: love one another as I love you."
The Gospel of the Lord.
Response: Praise to you Lord Jesus Christ.

Nghi Thức Hôn Phối

Chủ tế: Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt
đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thực vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này, và
Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con được phong phú và kiên cường, để các con luôn luôn trung tín
với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để
thánh hiến các con. Bởi đó trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con:
Chủ tế: T... và T..., các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau
không?
Dâu & Rể: Thưa có.
Chủ tế: Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?
Dâu và Rể: Thưa có.
Chủ tế: Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Thiên Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo
luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?
Dâu và Rể: Thưa có.
Tuyên Hứa
Chủ tế: Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng
thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.
Rể: Anh... nhận em... làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian
nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh.
Dâu: Em... nhận anh... làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc
gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em.
Chủ tế: Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và
xin đoái thương đổ tràn ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân
ly.
Cộng đoàn: Amen.
Làm Phép và Trao Nhẫn
Chủ tế: Xin Thiên Chúa chúc phúc  cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau để làm bằng
chứng tình yêu và trung thành với nhau.
Rể: T... em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh, Nhân danh Cha,
và Con và Thánh Thần.
Dâu: T... anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của em, Nhân danh
Cha, và Con và Thánh Thần.

Rite of Marriage
My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen you love
in the presence of the Church's minister and this community.
Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism and now he enriches and
strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting
fidelity. And so, in the presence of the Church, I ask you to state your intentions.

- N... and N..., have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in
marriage?
- Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives?
- Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and his
Church?
Exchange of Vows
Since it is your intention to enter into marriage, join your hands, and declare your consent before God
and his Church.
Groom: N..., take you N..., to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in
sickness and in health, I will love you and honor you all the days of my life.
Bride: N..., take you N..., to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in
sickness and in health, I will love you and honor you all the days of my life.
Reception of Consent
You have declared your consent before the Church. May the Lord in His goodness strengthen your
consent and fill you both with his blessings.
What God has joined, men must not divide.
Response: Amen.
Blessing and Exchange of Rings
Lord, bless these rings which we bless  in your name Grant that those who wear them may always have
deep faith in each other.
May they do your will and always live together in peace, good will, and love. We ask this through Christ
our Lord. Amen.
Groom: N..., take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit.
Bride: N..., take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and
of the Holy Spirit.
A circle is the symbol of wholeness, perfection, and unity. Like circles, their rings have no beginning and
no end. They are tokens of the growing relationship that N... and N... have come here to celebrate and
confirm.
Lighting of Unity Candle
N... and N... are going to light their Unity Candle, a symbol of their relationship and love. The candles
from which they light have been lit by their parents to represent their lives to this moment.
The Lights, representing the faith, wisdom, and love they have received from their parents, are distinct,
each burning alone. N... and N... will light the center candle to symbolize the union of their lives. As this one
light bums undivided, so shall their love be one.
May the radiance of this one light be a testimony of their unity. May these candles bum brightly as
symbols of their commitment to each other, and as a tribute to their parents' everlasting love for them.
Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ tế: Anh chị em thân mến, từ đầu lễ tới giờ, chúng ta đã được nghe Chúa nói với chúng ta qua các bài
đọc Thánh Kinh. Bây giờ chúng ta hãy xin Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Ngài.
- Chúng con cầu xin cho Ðức Thánh Cha, các Giám Mục và các Linh Mục khắp thế giới, hầu các ngài
biết hướng dẫn chúng con luôn vững tin vào Chúa, và biết sống thương yêu nhau. Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Lạy Chúa là suối nguồn Tình Yêu, xin ban cho anh T... và chị T... vừa ước thề với nhau, được muôn
phước lành của Chúa, được mãi mãi yêu thương nhau, và biết xây dựng gia đình theo gương sáng Thánh
Gia, cùng kiên trì vượt qua mọi thăng trầm trong đời sống lứa đôi. Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Chúng ta xin Chúa trả công bội hậu cho Cha Chủ Tế và các Cha đồng tế, cho cha mẹ hai bên, cho các
anh chị em, họ hàng bạn hữu, và mọi người hiện diện nơi đây, vì tình yêu thương và sự giúp đỡ cao quí của
mọi người đã dành cho đôi tân hôn. Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Chúng con cũng cầu xin Chúa thương đến ông bà tổ tiên nội ngoại và thân bằng quyến thuộc của chúng
con đã lìa khỏi cõi đời này được hưởng hạnh phúc bất diệt trong nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ tế: Lạy Cha chí nhân, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đã đổ vào lòng chúng con ơn tình yêu. Xin Chúa
rộng ban thật nhiều ơn tình yêu này cho đôi tân hôn, cho gia đình họ, và cho mọi người chúng con. Chúng
con nguyện xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen.
Prayer of the Faithful
Priest: Now that we have heard God's word in the Bible and experienced the Lord's presence in this
exchange of vows, let us present these prayerful petitions for people in the world today.
- For our Holy Father on earth, the Pope, all the bishops and the clergy everywhere that they may lead us
to deeper faith in God and a stronger love for others, let us pray to the Lord.
Response: Lord hear our prayer.
- For married persons that they may continue to give, be able to forgive and find happiness deepen with
the passing of each day, let us pray to the Lord.
Response: Lord hear our prayer.
- For T... and T..., now beginning their life together, that they may have divine assistance at every
moment, the constant support of friends, the rich blessing of children, a warm love reaching out to others,
and good health until a ripe old age, let us pray to the Lord.
Response: Lord hear our prayer.
- For those who are sick, lonely, discouraged, or oppressed that they may be strengthened by God's help
and aided by their friends, let us pray to the Lord.
Response: Lord hear our prayer.
- For those who have died, the relatives and friends of T... and T... and of all present for this wedding,
that they may enjoy perfect happiness and total fulfillment in eternal life, let us pray to the Lord.
Response: Lord hear our prayer.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho anh (ông) T.... và chị (bà) T.... vừa thành hôn
theo luật Hội Thánh. Mối duyên này Chúa đã se định, xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc.
Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng
Lạy Chúa, là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn kết hợp hai người nam nữ bằng
hôn ước để họ suốt đời gắn bó yêu thương và sống hoà thuận trong tình nghĩa vợ chồng, để nhờ cuộc hôn
nhân thánh thiện con cái Chúa ngày thêm đông đảo. Thật vậy, nhờ Chúa dự liệu và ban ơn, Chúa đã làm nên
hai điều kỳ diệu: là cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tăng vẻ huy hoàng và cho con cái họ được tái
sinh để Giáo Hội càng thêm phát triển, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, hiệp với toàn thể Thiên
thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Prayer over the Gifts
Lord,
Accept our offering for this newly married couple, N... and N...
By your love and providence you have brought them together; now bless them all the days of their
married life. (we ask this) through Christ our Lord.
Preface
Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.
Priest: Lift up your hearts.
All: We lift them up to the Lord.
Priest: Let us give thanks to the Lord our God.
All: It is right to give him thanks and praise.
Priest: Father, all-power full and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks.
By this sacrament your grace unites man and woman in an unbreakable bond of love and peace.
You have designed the chaste love of husband and wife for the increase both of the human family and of
your own family born in baptism.
You are the loving Father of the world of nature; you are the loving Father of the new creation of grace.
In Christian marriage you bring together the two orders of creation: nature's gift of children enriches the
world, and your grace enriches also your Church.
Through Christ the choirs of angels and all the saints praise and worship your glory. May our voices
blend with theirs as we joint in their unending hymn:
Holy! Holy! Holy!...
Cầu nguyện cho đôi tân hôn
Sau kinh lạy Cha, chủ tế bỏ kinh "lạy Chúa, xin cứu chúng con" đứng quay mặt về phía đôi tân hôn và
đọc lời cầu nguyện cho họ. Trong lời mời gọi, nếu một trong hai hoặc cả đôi tân hôn không rước lễ thì bỏ
câu trong ngoặc. Trong lời cầu nguyện, có thể tuỳ nghi bỏ hai trong ba đoạn "lạy Thiên Chúa toàn năng.
Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng. Lạy Chúa, Chúa đã phối hợp." Chỉ cần giữ lại đoạn thích hợp với
bài đọc trong lễ. Trong đoạn cuối cùng của lời nguyện này, cũng có thể bỏ những chữ trong ngoặc, tùy hoàn
cảnh của đôi tân hôn, thí dụ đôi tân hôn đã lớn tuổi.
Chủ tế đứng chắp tay nói:
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Cha trên trời lời cầu khẩn thiết tha, xin Người tuôn đổ muôn
phúc lành cho anh chị (ông bà) T... và T... vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo. Người đã liên
kết họ bằng giao ước thánh (và bằng bí tích Mình và Máu Ðức Kitô), xin Người cũng cho họ biết trọn đời
yêu thương nhau.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi chủ tế giang tay đọc tiếp:
* - Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô, và an bài mọi sự trong trời
đất ngay từ thuở ban đầu. Khi dựng nên con người giống hình ảnh Cha, Cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất
khả phân ly của người nam, vì vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Như thế, Cha dạy
chúng con rằng: sự gì Cha đã phối hợp nên một, loài người không bao giờ được phép phân ly.
* - Lạy Cha, Cha dùng bí tích cao trọng thánh hoá tình nghĩa vợ chồng, để hôn nhân tượng trưng cho sự
kết hợp nhiệm mầu giữa Ðức Kitô và Hội Thánh.
* - Lạy Cha, Cha đã phối hợp người nữ với người nam và từ nguyên thủy đã chúc phúc cho xã hội họ gầy
dựng nên được sinh sôi nảy nở. Lời chúc phúc này, dù nguyên tội hay đại hồng thủy cũng không xóa bỏ
được.
Xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chị (bà) T... vừa thành hôn với anh (ông) T... và đang cầu mong được Cha
ban ơn phúc. Xin cho chị (bà) được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở thuận hoà, luôn noi gương các thánh nữ
đã được tán dương trong sách thánh.
Xin cho anh (ông) T... biết trọn niềm tin tưởng ở chị (bà) T... nhìn nhận chị (bà) là người bạn bình đẳng,
và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin cho anh (ông) biết luôn luôn kính trọng và yêu
thương chị (bà) như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh.
Vậy giờ đây, lạy Cha, xin cho đôi tân hôn này được kiên trì giữ vững đức tin, và thiết tha yêu mến luật
Cha; được trọn tình chung thuỷ với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức
mạnh của Tin Mừng, để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. (xin
cho họ đông con nhiều chau, được trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan). Và khi đã trải qua tuổi thọ an
nhàn, họ được về thiên quốc, cùng các thánh hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
Nuptial Blessing
My dear friends, let us turn to the Lord and pray that he will bless with his grace this woman (N...) now
married in Christ to this man (N...) and that he will unite in love the couple he has joined in this holy bond.
Father, by your power you have made everything out of nothing.
In the beginning you created the universe and made mankind in your own likeness. You gave man the
constant help of woman so that man and woman should no longer be two, but one flesh, and you teach us
that what you have united may never divided.
Father, you have made the union of man and wife so holy a mystery that is symbolizes the marriage of
Christ and his Church.
Father, by your plan man and woman are united, and married life has been established as the one blessing
that was not forfeited by original sin or washed away in the flood.
Look with love upon this woman, your daughter, now joined to her husband in marriage. She asks your
blessing. Give her the grace of love and peace. May she always follow the example of the holy women
whose praises are sung in the scriptures.
May her husband put his trust in her and recognize that she is his equal and the heir with him to the life of
grace. May he always honor her and love her as Christ loves his bride, the Church.
Father, keep them always true to your commandments. Keep them faithful in marriage and let them be
living examples of Christian life.
Give them the strength which comes from the gospel so that they may be witnesses of Christ to others.
(Bless them with children and help them to be good parents. May they live to see their children's children.)
And, after a happy old age, grant them fuilness of life with the saints in the kingdom of heaven.
(We ask this) through Christ our Lord.
All: Amen.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho hai anh chị (ông bà) T... và T... kết duyên với nhau và đã dùng bí tích hôn
nhân mà thánh hoá mối tình của họ. (Chúa lại còn cho họ đồng bàn cùng ăn một bánh, uống chung một
chén). Giờ đây, vì lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân sủng, để họ sống hoà thuận trong cùng một tình bác ái.
Chúng con cầu xin...
Prayer after Communion
Lord, in your love you have given us this eucharist to unite us with one another and with you. As you
have made N... and N... one in this sacrament of marriage (and in the sharing of the one bread and the one
cup), so now make them one in love for each other.
(We ask this) through Christ our Lord.
All: Amen.
Lời chúc lành cuối lễ
Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị (ông bà) luôn hoà thuận yêu thương nhau. Xin Ðức Kitô
ban cho anh chị (ông bà) được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm.
Ð. A-men.
Chúc anh chị (ông bà) (được hồng phúc có con nối dõi tông đường), được bạn hữu mến thương giúp đỡ,
và sống hoà hợp với mọi người.
Ð. A-men.
Chúc anh chị (ông bà) trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian: luôn rộng lòng đón
tiếp người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị (ông bà) vào nhà Cha trên
trời.
Ð. A-men.
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Ð. A-men.
Final Blessing
God the eternal Father keep you in love with each other, so that the peace of Christ may stay with you
and be always in your home.
All: Amen.
May (your children bless you.) your friends console you and all men live in peace with you.
All: Amen.
May you always bear witness to the love of God in this world so that the afflicted and the needy will find
in you generous friends, and welcome you into the joys of heaven.
All: Amen.
And may almighty God bless you all, the Father, and the Son,  and the Holy Spirit.
All: Amen.

Cầu cho các Linh Mục
Cầu cho các linh mục

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian làm tư tế của giao ước mới để thánh hóa loài người và
làm cho danh Chúa được vinh quang rực rỡ. Xin cho các linh mục là những người mà Con Chúa đã chọn để
phục vụ và phân phát các mầu nhiệm thánh, được trọn đời trung tín với nhiệm vụ của mình. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho các linh mục vừa phục vụ bàn thờ vừa phục vụ dân Chúa. Xin chấp nhận
của lễ chúng con dâng mà ban cho hàng linh mục luôn sống đẹp lòng Chúa và góp phần xây dựng nhiệm thể
Chúa Kitô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với của lễ chúng con đã dâng tiến. Xin cho tiệc Thánh Thể hôm nay
gia tăng sức mạnh cho hàng linh mục chúng con cũng như cho hết mọi thành phần trong Hội Thánh. Xin ban
cho chúng con một tình yêu không gì lay chuyển nổi, khiến chúng con sống trọn tình với Chúa, và luôn vẹn
nghĩa với anh em. Chúng con cầu xin...

Kỷ niệm ngày thụ phong
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự
vào chức vụ tư tế độc nhất của Ðức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để
con vừa cương nghị, vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu
nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để ca tụng ngợi khen Chúa. Chúa đã đoái đến con mặc
dầu con bất xứng, xin Chúa cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh
Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...

Dịp Tĩnh Tâm hoặc Trao Ðổi Mục Vụ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con lại để chúng con cùng nhau tìm ý Chúa. Xin khơi dậy trong lòng
chúng con niềm khát vọng đi tìm sự thật. Xin dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa, và giúp chúng con
sống trong tinh thần yêu chuộng hoà bình. Và một khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi xin cho chúng
con một lòng một ý, và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng và ban cho chúng con thấy rõ những
gì là ngay chính trước mặt Chúa và can đảm nói lại cho anh em. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận gia tăng sức mạnh
cho chúng con, giúp chúng con trung thành hơn nữa với điều luật yêu thương của Chúa và mạnh dạn làm
chứng cho sự thật bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Chúng con cầu xin...

Dịp Cử Hành Bí Tích Thánh Tẩy
Dịp Cử Hành Bí Tích Thánh Tẩy
Không dùng trong các chúa nhật mùa vọng, chay, phục sinh, các lễ trọng thứ tư lễ tro và suốt cả tuần
thánh.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha nhân từ, Cha mời gọi chúng con cùng với ÔBACE T... tham dự mầu nhiệm Ðức Ki-tô Con Cha
chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con ngày càng cởi mở đón nhận sức sống mới, đó là sức sống Thánh
Thần ban cho những người được Cha nhận làm con khi cho họ tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, cùng với của lễ Hội Thánh đang dâng tiến Chúa đây, xin Chúa thương chấp nhận những người
đã được Chúa cho gia nhập đoàn dân tư tế, những người nhờ bí tích Thánh Tẩy (và Thên Sức) đã trở nên
hình ảnh sống động của Ðức Ki-tô. Của lễ những người này tiến dâng cũng là của lễ của Ðức Ki-tô Con
Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Khi dùng kinh tạ ơn II, sau ý cầu cho Ðức Thánh Cha, đọc như sau:
Thanh tẩy người lớn
Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về
đức mến, trong niềm hiệp thông với đức Thánh Cha T... Ðức Cha T... Giám Mục giáo phận chúng con và
toàn thể hàng giáo sĩ.
Lạy Cha, xin nhớ đến (những) anh (chị) em T... (vàT...) hôm nay, nhờ bí tích Thánh Tẩy (và Thêm Sức)
được đón nhận vào gia đình Cha. Xin cho (những) người anh (chị) em tân tòng này đem hết lòng tin mà can
đảm bước theo Chúa Ki-tô.
Thanh tẩy trẻ em
Lạy Cha, xin nhớ đến (các) em T... (và T...) hôm nay nhờ bí tích Thánh Tẩy, được đón nhận vào gia đình
Cha. Xin cho tên (các) em được ghi vào sổ trường sinh.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ bí tích Mình và Máu Ðức Ki-tô. Ước chi Thần
Khí của Người làm cho chúng con lớn lên trong tình huynh đệ, và nhờ lòng bác ái ngày một sống động hơn,
chúng con sẽ đạt tới tầm vóc viên mãn của nhiệm thể Ðức Ki-tô Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.

Cầu Cho Bệnh Nhân

Cầu cho bệnh nhân
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, Chúa không ngừng cứu chữa những ai một niềm tin cậy
Chúa. Xin nghe lời chúng con khẩn cầu cho những anh em yếu đau bệnh tật. Ước gì họ mau tìm lại được sức
khoẻ, để cùng với cộng đoàn chúng con dâng lời cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa lấy tình phụ tử bao bọc chúng con, qua hết mọi thăng trầm của cuộc sống. Xin chấp
nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho anh em yếu đau bệnh tật. Ước gì những lo lắng buồn phiền của chúng
con vì tình trạng sức khoẻ của họ, mau biến thành niềm vui và thành lời kinh cảm tạ Chúa. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa để tâm săn sóc chúng con khi ban cho chúng con bánh đem lại sự sống muôn đời. Xin
cũng để tâm săn sóc các anh em yếu đau bệnh tật. Ước chi thánh lễ này ban cho chúng con thêm lòng bác ái
để chúng con hết tình lo cho anh em, nâng đỡ tinh thần họ, giúp họ mau tìm lại sức khoẻ nếu đó là điều đẹp
lòng Chúa. Chúng con cầu xin...

Cầu Cho người hấp hối
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Chúa đã mở đường dẫn đưa nhân loại vào cuộc sống muôn đời, khi cho
Con Một Chúa hy sinh chịu chết trên cây thập tự. Xin đưa mắt nhìn người anh (chị) em chúng con đang
chiến đấu với tử thần. Xin cho anh (chị, em) được kết hợp với Chúa Kitô chịu đau khổ và được thanh tẩy
nhờ Máu Thánh của Người, để sẵn sàng gặp Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận hy lễ chúng con dâng để cầu cho người tôi tớ Chúa là (ÔBACE T...) chẳng bao
lâu nữa sẽ phó thác linh hồn cho Chúa. Xin cho lễ tế này thanh tẩy (ÔBACE) khỏi tội lỗi và sau cơn thử
thách cuối cùng ở trần gian, xin cho (ÔBACE) được hưởng niềm vui Chúa dành cho tôi tớ trung thành.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa tình thương, ước chi thánh lễ này trở nên nguồn ân sủng cho tôi tớ Chúa là
(ÔBACE T...). Và khi cuộc chiến cuối cùng của (ÔBACE) khởi đầu xin Chúa cho Ðức Mẹ, các Thiên thần
và các thánh đến trợ giúp (ÔBACE) và đưa (ÔBACE) về bên Chúa. Chúng con cầu xin...

Xin Ơn Tha Tội
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã thương nhận chúng con làm nghĩa tử, nhưng chúng con đã không sống xứng đáng với
danh nghĩa của mình. Chúng con khiêm tốn nhìn nhận mình có tội và nài van lòng từ bi Chúa. xin Chúa
thương tha thứ và cho chúng con được bình an. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế giao hòa này; xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi
chúng con, và uốn nắn lòng dạ bất nhất của chúng con từ nay hương về Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Cha nhân hậu, Chúa cho chúng con tham dự tiệc thánh là đã tha thứ cho chúng con rồi. Ước
gì ân sủng Chúa giúp chúng con tránh xa tội lỗi và hết tình phụng sự Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con
cầu xin...

Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa
• Mẫu A:
Lời nguyện nhập lễ:
Lạy Chúa, Chúa không hề khép kín từ tâm khi thấy con cái Chúa phải lầm than khốn khổ.
Chúa đã tỏ lòng thương chúng con vô ngần, nên chúng con xin dâng lời cảm tạ và còn dám
xin Chúa giải thoát chúng con cho khỏi mọi sự dữ, hầu chúng con được luôn luôn vui mừng
phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin….
Lời nguyện tiến lễ:
Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một cho chúng con, để cứu chúng con khỏi sự dữ và khỏi tay
tử thần. Hôm nay, xin vui nhận lễ tạ ơn chúng con dâng tiến, vì Chúa đã không để chúng con
gặp thử thách gian nan
(hoặc)
vì Chúa đã chấm dứt những ngày thử thách gian nan.
Chúng con cầu xin….
***Lời tiền tụng Chúa Nhật Thường Niên 4, trang 452.
Lời nguyện hiệp lễ:
Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban bánh trường sinh để giải thoát chúng con
khỏi tội lỗi và tăng cường sinh lực cho chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng
dẫn cho đến khi đạt tới quê trời như lòng hằng mong đợi. Chúng con cầu xin…
• Mẫu B:
Lời nguyện nhập lễ:
Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận:
hết những gì chúng con đang có, và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin
dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào và xin làm cho
chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin….

Lời nguyện tiến lễ:
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã
thương ban, mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng. Xin giúp chúng con biết sử
dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin…...
Lời nguyện hiệp lễ:
Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó
chính là bí tích cứu độ của Con Một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng
say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin….

Thánh Lễ An Táng và Lễ Giỗ
Thánh lễ An Táng
Ngoài mùa phục sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống
muôn đời. (Hôm may) ÔBACE T... là người tín hữu Chúa và người anh (chị) em của chúng con đã cùng an
giấc với Ðức Giêsu, Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Ðức Giêsu sống lại, Chúa cũng
sẽ cho ÔBACE được cùng sống lại với Người. Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho ÔBACE được
chia sẻ vinh quang với Ðấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho ÔBACE. T... được hưởng ơn cứu độ. Khi còn
sống, ÔBACE đã vững tin Ðức Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân hậu, thì giờ đây, xin Chúa cho
ÔBACE được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Ðức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích Thánh Thể là lương thực đi đường giúp
chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa, ước chi nhờ bí tích này, người anh (chị) em tín hữu của chúng con là T...
được vào Nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thánh lễ An Táng
trong mùa phục sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa
thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Ðức
Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ÔBACE T... được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho người con của Chúa là ÔBACE T... mới
qua đời được vào chung hưởng vinh quang với Con Một Chúa, Ðấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết
chúng con nên một. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho người con Chúa là ÔBACE T... mới qua
đời. Xin thương đón nhận ÔBACE vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin...

Lễ Giỗ
Ngoài mùa phục sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu là sự sống của bậc chính nhân, Chúa đã muốn cho Con
Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến người tín hữu Chúa là (ÔBACE) T...
khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm Phục Sinh mà ban cho (ÔBACE) được vinh phúc muôn đời. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho (ÔBACE) T... Nhờ thánh lễ chúng con đang cử
hành, xin cho (ÔBACE) được thanh luyện hầu được phúc sống bên Chúa đến muôn đời Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân ngày giỗ (ÔBACE) T... Chúa đã cho chúng con được tham dự tiệc thánh, xin cũng cho
người tin hữu này được giải thoát khỏi vòng tội lỗi và mai ngày được sống lại vinh quang. Chúng con cầu
xin...

Lễ Giỗ
Trong mùa phục sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô xuống thế
chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây, chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà
xin cho người anh (chị) em tín hữu của chúng con là (ÔBACE) T... được chia sẻ vinh quang với Ðức Giêsu
Kitô, Ðấng đánh bại thần chết, và xin cho (ÔBACE) được tham dự vào đời sống phục sinh của Người.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con xin dâng của lễ này để cầu cho người con Chúa là (ÔBACE) T... đã lìa cõi thế. Xưa
Chúa đã lấy nước mà thanh tẩy (ÔBACE), nay nhờ Ðức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hoà, xin mở lòng
khoan dung thanh tẩy (ÔBACE) sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Ðức Kitô, Ðấng toàn thắng tội
lỗi và thần chết. Xin cho người con của Chúa là (ÔBACE) T... đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để
cùng Người hưởng vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cầu cho Giáo Hoàng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng thưởng công xứng đáng cho ai nấy tuỳ theo việc họ làm. Chính Chúa đã chọn Ðức
Giáo Hoàng T... làm mục tử kế vị thánh Phê-rô hướng dẫn Giáo Hội. Khi còn sống ở trần gian, người đã
trung thành phân phát kho tàng ân sủng và tình thương của Chúa, giờ đây, xin Chúa đón nhận người vào
thiên đường, để muôn đời hưởng niềm vui với Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là những lễ vật chúng con dâng để cầu cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Vì lễ tế
hoà giải này, xin Chúa ban thưởng cho người muôn phúc lộc vinh quang và cho chúng con được tràn đầy ân
sủng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhờ tham dự bàn tiệc thánh này, chúng con đã được phúc hiệp thông với Chúa. Giờ đây, xin
nhân lời chúng con cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Chúa đã đặt người làm nền tảng hữu
hình xây dựng sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh ở trần gian, thì xin cũng cho người được chung hưởng
hạnh phúc với cộng đoàn các thánh trên trời. Chúng con cầu xin...

Cầu cho Ðức Giám Mục
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã giao cho Ðức Giám Mục T... nhiệm vụ chăm sóc gia đình Chúa là
giáo phận chúng con. Người đã vất vả lo việc tông đồ, xin cho người được chung hưởng niềm hoan lạc vĩnh
cửu với chủ mình là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, xin thương đến tôi tớ Chúa là Ðức Cha T..., giám mục giáo phận chúng con.
Ước chi lễ tế này là lễ tế xưa người đã dâng cho chúng con được ơn cứu độ, giờ đây đem lại ơn tha thứ cho
người. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất nhân từ, xin cho Ðức Giám Mục chúng con là Ðức Cha T..., được hưởng nhờ lòng nhân hậu
của Chúa. Khi còn sống, người đã rao giảng Ðức Kitô là Ðấng người hằng tin tưởng, thì nhờ lễ tế này, xin
cho người được cùng Ðức Kitô muôn đời chia sẻ phần vinh phúc. Chúng con cầu xin...

Cho một giám mục khác
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã giao cho Ðức Cha T... (Ðức Hồng Y T...) nhiệm vụ giám mục giữa hàng tư tế nối
nghiệp các Tông Ðồ. Xin cho tôi tớ Chúa được chung phần vinh phúc với các ngài mãi mãi. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho Ðức Cha T. (Ðức Hồng Y T...). Ở dưới thế,
Chúa đã giao cho người trọng trách giám mục, thì trên trời, xin cho người được cùng các thánh chung hưởng
phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, khi còn ở trần gian, Ðức Giám Mục T. (Ðức Hồng Y T...). đã
nhân danh Ðức Kitô điều khiển giáo phận T... vì lễ tế này, xin Chúa cho người được thanh tẩy và được cùng
Ðức Kitô hiển trị trên thiên đàng. Chúng con cầu xin...

Cầu cho Linh Mục
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em chúng con là T... làm linh mục của Chúa như các tông đồ, để rao
giảng Tin Mừng và cử hành bí tích. Giờ đây, người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui mừng
chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, vì mầu nhiệm thánh chúng con dâng, xin cho linh mục T... được chiêm ngưỡng tỏ tường Ðấng
người đã trung thành phụng sự khi còn ở dưới thế là chính Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Ðấng hằng
sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa nhân lành, chúng con vừa dự tiệc Thánh Thể là bí tích ban sự sống. Chúng con cầu cho
linh mục T... Chúa đã trao cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa, xin Chúa cũng cho
người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin...

Cầu cho Phó Tế
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa là Ðấng khơi dậy trong lòng chúng con ý hướng dấn thân để phục vụ mọi người. Chính
Chúa đã chọn tôi tớ Chúa là thầy T. . làm phó tế trong Giáo Hội, xin cho Thầy được Ðức Ki-tô đón nhận vào
nhà Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế này để cầu cho Thầy Phó Tế T... được ơn cứu độ. Khi còn
sống, Thầy đã cố gắng Phục vụ Ðức Ki-tô, xin cho Thầy được cùng các tôi tớ của Chúa hưởng vinh phúc
muôn đời trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa, Chúa đã cho chúng con lãnh nhận mình và máu Thánh Ðức Ky-tô. Xin nghe lời chúng
con cầu nguyện cho Thầy phó tế T... Chúa đã kêu gọi thầy giữ chức vụ thánh giữa cộng đoàn tín hữu chúng

con, thì xin Chúa giải thoát thầy khỏi xiềng xích tội lỗi và cho vào vui hưởng phúc vinh quang với những ai
đã hết lòng phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

Cầu cho Tu Sĩ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa thương đến người anh (chị) em chúng con là tu sĩ (nữ tu)
T.. khi còn sống, thầy (chị) đã theo đuổi con đường hoàn thiện vì lòng yêu mến Chúa Ki-tô. Ước chi đến
ngày vinh quang Chúa tỏ hiện, thầy (chị) cũng được cùng anh (chị) em mình vui hưởng hạnh phúc muôn đời
trong nước Chúa. Chúng con cầu xin...

Cầu cho một người đã qua đời
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên (ÔBACE) T... giống hình ảnh Chúa, và cho làm nghĩa tử nhờ được liên kết
với Ðức Ki-tô. Xin nhận lời chúng con nguyện cầu mà cho (ÔBACE) hưởng phần gia nghiệp Chúa dành sẵn
cho con cái Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con tin tưởng dâng lên để cầu cho (ÔBACE) T... ước chi
lễ tế chúng con sắp cử hành, cũng là linh dược cứu chữa người thế, đem lại cho (ÔBACE) ơn cứu độ muôn
đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Xin giải thoát (ÔBACE) T... khỏi xiềng xích
tử thần và cho (ÔBACE) được phục sinh vinh hiển cùng với Ðức Ki-tô, Con Một Chúa. Người hằng sống và
hiển trị muôn đời.

Các Thánh Lễ theo Truyền Thống Dân Tộc
Tết Nguyên Ðán
Lễ Tất Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong suốt cả năm nay, Chúa đã thương ban ơn phù trợ cho hồn xác
chúng con an toàn. Giờ đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, và
xin Chúa thứ tha tội lỗi, để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cảm tạ và tôn vinh Danh Thánh vì mọi ơn
lành Chúa đã thương ban. Xin cho lễ tế hôm nay trở nên nguồn sinh lực hằng nâng đỡ mọi người chúng con
trong những ngày tháng tới. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng chung IV.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ tất niên này, Chúa đã cho chúng con được no thỏa nhờ lời Chúa và bánh thánh.
Xin cho chúng con được đầy lòng tin yêu, để sang năm mới chúng con thêm phấn khởi sẵn sàng phục vụ
Chúa và tất cả mọi người. Chúng con cầu xin...

Thánh lễ Giao Thừa
Cầu bình an Năm Mới
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Ðấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa
này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc,
và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Thánh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, chúng con vui mừng dâng lễ vật lên trước Tôn Nhan. Cúi xin Chúa
vui lòng chấp nhận mà cho chúng con biết tận dụng năm tháng ngày giờ để mến yêu phụng thờ Chúa và
phục vụ anh em. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng chúa nhật thường niên VI,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được tham dự tiệc thánh. Xin
nhìn đến lòng tin của chúng con mà luôn luôn che chở giữ gìn hầu suốt cả năm nay chúng con được sống
trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin...

Mồng Một Tết
thánh lễ Tân Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng
ngợi khen Chúa. cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm... này được
bình an mạnh khoẻ, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ
dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không
ngừng cảm tạ tri ân, và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin...
Lời 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. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời
tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều
khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài, và khi chiêm ngưỡng
những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng, ca tụng Cha luôn mãi, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Chính

vì thế, chúng con dâng lời cảm tạ Cha, và cùng với triều thần thiên quốc, tuyên xưng Cha là Ðấng toàn năng
và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức Kitô. Xin Chúa thương thực hiện lời
chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới, mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy
tràn. Chúng con cầu xin...

Mồng Hai Tết;
Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm
mới chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã
sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật đầu xuân này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà
tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được thừa hưởng phúc
ấm của các ngài. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức
Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên:
chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải, chúng con
mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống
cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài
ân huệ dư đầy, để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha.
Chính vì thế, hiệp cùng các Thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển
và đồng thanh chúc tụng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con đã được dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô. Chớ gì nguồn sinh
lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, để
mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Mồng Ba Tết
Thánh hoá công ăn việc làm
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã nuốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được
thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình tương

thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, cùng với mọi công việc
chúng con sẽ làm trong năm mới. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho chúng con được cộng tác với
Con Một Chúa, để thực hiện chương trình cứu độ của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời 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.
Chính Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha, và giao trách nhiệm trông coi trái đất. Cha còn sai
Con Một giáng trần, để chia sẻ thân phận người lao động, và thực hiện chương trình cứu độ muôn dân. Quả
vậy, Người đã bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc,
không những để no cơm ấm áo, và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm rạng danh Cha, và
mở rộng Nước Trời ngay tại trần thế.
Chính vì thế, hiệp cùng các Thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển
và đồng thanh chúc tụng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể. Ước chi thần lương này giúp
chúng con hăng hái chu toàn mọi việc sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...

Tết Trung Thu
Cầu cho Thiếu Nhi
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã mặc khải Nước Trời cho những người bé mọn. Hôn nay là ngày Tết Trung Thu,
chúng con cùng họp mặt với các em nhi đồng dâng lên Chúa những điệu ca hoan hỷ. Xin cho các em biết
luôn giữ tâm hồn đơn sơ trong trắng và xin cho chúng con được nên giống các em để mai sau cùng về quê
trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con vui mừng dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa
đoái thương chấp nhận, mà ban cho các em nhi đồng muôn ân sủng, để các em càng thêm tuổi càng thêm
khôn ngoan, sống đẹp lòng Chúa và tất cả mọi người. Chúng con cầu xin...
Lời 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. Vì Cha đã dựng nên muôn vàn tinh tú tô điển không trung
huy hoàng rực rỡ: dùng kim ô điều khiển ban ngày, và trăng sao hướng dẫn ban đêm. Cha còn sai Ðức Giêsu
là mặt trời công chính đến soi sáng tất cả mọi người, và dạy chúng con phải nên giống trẻ nhỏ để được vào
nước trời. Chính vì thế, hiệp cùng các Thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời
vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con đã cùng với các en nhi đồng dự tiệc thánh. Xin cho đời
tất cả chúng con sáng đẹp tựa trăng rằm, và không ngừng phản ánh Mặt Trời công chính là Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
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Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc,
và các bạn Tử Ðạo
(Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam)
Lễ Kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống,
để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài
chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên
mãi đến cùng. Chúng con cầu xin...
Bài Ðọc I: Kn 3, 1-9
"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".
Trích sách Khôn Ngoan.
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối
với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là
như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có
chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ
được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của
lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa
chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong
các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình
yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
Ðó là Lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).
Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như Người đang mơ, bấy giờ
miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.
2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng". Chúa đã đối xử đại
lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.
3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt
trong hân hoan. - Ðáp.
4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa. - Ðáp.
(Khi mừng theo bậc Lễ Trọng thì có Bài Ðọc II này):
Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 17-25

"Vì tiếng nói của Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói
khôn khéo, kẻo Thập giá của Ðức Kitô ra hư không.
Vì chưng lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người
được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự
khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn
ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu?" Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn
ngoan của đời này hoá ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên
Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những
kẻ tin. Vì chưng, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn
chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái,
một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hylạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại
của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức
mạnh của loài người.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: 1 Pr 4, 14
Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa
sẽ ngự trên anh em. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 10, 17-22
"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại
biết".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các
con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và
vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì
các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng,
không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha
sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người
ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".
Ðó là lời Chúa.
Lời Nguyện Tín Hữu
Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
lòng dũng cảm làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Người và khẩn khoản cầu xin.
1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam hy sinh mạng sống làm chứng đức tin. Xin cho toàn thể các tín hữu trong
Hội Thánh trung thành bền đỗ sống đức tin của mình.
2. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đổ máu ra để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa. Xin cho
đồng bào Việt Nam chúng ta nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ.
3. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã can đảm vác thánh giá theo Chúa. Xin cho các Kitô hữu chúng ta sẵn
lòng chấp nhận đau thương thử thách trong cuộc sống.
4. "Các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con". Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn thuộc
trọn về Chúa, chứ không làm nô lệ ma quỷ xác thịt thế gian.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, xin cho chúng con biết noi gương
các ngài: sẵn lòng sống chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa, và để cứu linh hồn chúng con và mọi người.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của
lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời 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.
Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm
chứng cho Cha ngay từ lúc Tin Mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban
ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng dòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài
chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương.
Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và
không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Ðức Kitô Con Chúa để
mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc
đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...

…………………………………………………………………………
……
Tuần I Mùa Vọng
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Không đọc kinh vinh danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện, để đón chào
Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu, và gọi vào
hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh tin kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban.
Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo
chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu
và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng
con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con hằng tha thiết đợi chờ Ðức Ki-tô ngự đến, để
khi đến gõ cửa, Người thấy chúng con đang tỉnh thức cầu nguyện, và hân hoan ca tụng Người. Người là
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban.
Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng
ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu
và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho Bí Tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng
con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than,
ước chi sự hiện diện của Ðức Ki-tô Con Chúa giáng trần làm cho chúng con nức lòng phấn khởi và gìn giữ
chúng con khỏi sa vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con
chẳng có công trạng gì mà chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi
dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc
những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn cho chúng con; để tới ngày
Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức
bánh bởi trời do chính Người thết đãi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy
lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho thần lương này tẩy trừ mọi vết nhơ tội lỗi, và
chuẩn bị lòng chúng con đón mừng Mùa Giáng Sinh sắp tới. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin biểu dương uy quyền và lấy thần lực mà nâng đỡ chúng con, để mặc dầu tội lỗi chúng con
cản trở, Chúa vẫn mở lượng khoan hồng sớm thực hiện công trình cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban.
Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng
ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu
và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng
con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Giêsu, xin biểu dương uy quyền và ngự đến, vì chỉ mình Chúa mới có thể giải thoát và cứu độ
chúng con khỏi mọi cơn nguy khốn do chính tội lỗi chúng con đã gây nên. Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Thiên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con
chẳng có công trạng gì mà chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi
dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc
những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một giáng trần cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng
con đang tha thiết đợi trông tình thương Chúa từ trời đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành
những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này
hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu
độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch
vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin...

Tuần II Mùa Vọng
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Không đọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng
Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng
phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con
chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi
dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc
những thực tại trần gian, và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Cha từ ái, ước chi lời chúng con khẩn cầu vọng tới Tôn Nhan. Xin khơi dậy trong lòng các tôi
tớ Chúa đây những ước muốn trong sạch ngay thẳng, hầu giúp chúng con chuẩn bị mừng mầu nhiệm Con
Chúa giáng trần. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban.
Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng
ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu
và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng
con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã hứa gửi đến cho toàn thể loài người một Ðấng Cứu Tinh. Xin cho
chúng con được vui mừng hoan hỷ chờ đón ngày giáng sinh vinh hiển của Người. Người là Thiên Chúa
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy
lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch
vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dạy chúng con phải dọn đường cho Ðức Kitô ngự đến. Này
chúng con đang đợi trông Người ban sinh lực dồi dào cho hồn an xác mạnh, thì xin đừng để chúng con vì
đợi trông mà mệt mỏi chán chường. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy
lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch
vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin thôi thúc tâm hồn chúng con lo dọn đường cho Con Một Chúa, để nhờ mầu nhiệm giáng
lâm của Người, lòng trí chúng con được trở nên trong sạch mà phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban.
Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng
ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu
và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng
con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin làm cho dân Chúa biết kiên trì tỉnh thức mà chờ đợi Con Chúa quang lâm.
Ước gì chúng con biết hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Người như chính Người là Ðấng cứu độ chúng

con đã phán dạy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con
chẳng có công trạng gì chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi
dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc
những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước chi Vầng Hồng chiếu tỏa vinh quang Chúa, là Thánh Tử Giê-su Ki-tô,
rực sáng trong tâm hồn chúng con, để khi Người xuất hiện và đánh tan mọi bóng tối mịt mù, thiên hạ sẽ thấy
rõ: chúng con là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy
lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch
vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin...

Tuần III Mùa Vọng
Chúa Nhật III Mùa Vọng
Không đọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ Sinh Nhật Ðấng Cứu
Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn
chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin...
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy
lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch
vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa rất từ bi, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu: ước gì khi Con Chúa ngự đến viếng thăm
nhân loại, Người chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn mù tối chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban.
Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng
ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu
và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng
con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng con thành tạo vật mới, thành những công
trình của lòng Chúa yêu thương. Này chúng con đang chờ Người ngự đến, xin đoái nhìn và thanh tẩy chúng
con khỏi mọi vết nhơ con người cũ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con
chẳng có công trạng gì mà chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi
dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc
những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho ngày đại lễ Giáng Sinh sắp tới đem lại cho chúng con ơn
trợ giúp xác hồn trong đời sống hiện tại, và chuẩn bị chúng con hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy
lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch
vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con là tôi tớ bất xứng đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm. Xin cho chúng con được mừng
rỡ hân hoan trong ngày Giáng Sinh của Con Một Chúa, vì Người đến cứu độ chúng con. Người là Thiên
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban.
Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng
ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu
và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng
con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nguyện xin ơn Chúa hằng lôi kéo và thúc đẩy, giúp chúng con hết lòng trông
đợi Con Một Chúa giáng trần, để được ơn phù trì nâng đỡ cả đời này lẫn đời sau. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con
chẳng có công trạng gì mà chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi
dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc
những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin...

Tuần IV Mùa Vọng
(từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12)
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Không đọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Ðức Kitô, Con Chúa, đã
xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập
giá, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin...
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Ðức Trinh Nữ Maria thụ thai; giờ đây, xin
Chúa cử Người đến thánh hoá lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể là bảo chứng ơn cứu chuộc muôn
đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng Sinh càng thêm lòng sùng mộ để sốt sắng mừng mầu nhiệm
Con Chúa giáng trần cứu độ chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ngày 17 tháng Mười Hai
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong
lòng Ðức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu khẩn; ước gì Con Một Chúa đã làm người

như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là lễ vật của cộng đoàn chúng con: nguyện xin Chúa thánh hoá và khi chúng con cử hành
thánh lễ này xin cho chúng con được bánh bởi trời bồi dưỡng. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa được no đầy hồng ân Thánh Thể, xin cho lòng chúng con
hằng khát mong được cháy lửa yêu mến của Thánh Thần, để chúng con rực sáng như ngọn đèn chói lọi và
đón mừng Ðức Kitô Con Một Chúa quang lâm. Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 18 tháng Mười Hai
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng. Này chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền.
Xin cho mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng
con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin..
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho lễ tế này làm cho chúng con được đẹp lòng Chúa, và được chia sẻ đời sống vĩnh cửu
của Ðức Kitô, Ðấng đã mang thân phận phải chết, để cứu chúng con khỏi chết đời đời. Người hằng sống và
hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, giữa cộng đoàn Hội Thánh Chúa đây, xin cho chúng con được đón nhận tình thương của Chúa
và chuẩn bị xứng đáng những ngày đại lễ gần kề để mừng ơn cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin...

Ngày 19 tháng Mười Hai
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, qua điềm lạ Ðức Trinh Nữ sinh con, Chúa đã tỏ cho trần gian thấy Vầng Hồng chiếu toả vinh
quang Chúa là chính Ðức Giêsu Kitô, xin giúp chúng con biết họp mừng mầu nhiệm Giáng Sinh với một
niềm kính tin toàn vẹn và một lòng yêu mến thẳm sâu. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đoái nhìn của lễ chúng con dâng tiến trên bàn thờ và xin lấy quyền năng mà thánh hoá
những lễ vật nghèo hèn của chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng II

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận. Xin làm
cho chúng con cũng khao khát mong chờ những hồng ân Chúa sắp tặng ban để tâm hồn chúng con trở nên
thanh thoát đón mừng lễ Giáng Sinh của Ðấng cứu độ chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 20 tháng Mười Hai
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho Ðức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của
Chúa, được đầy tràn ánh sáng của Thánh Thần và trở nên cung điện của Ðấng Tối Cao. Xin giúp chúng con
học đòi gương khiêm nhường của Ðức Trinh Nữ để luôn luôn thuận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ tế cao trọng nhất chúng con sắp dâng lên; và khi chúng con cùng
chia sẻ tế phẩm là Mình và Máu Ðức Kitô, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ mà chúng con đang tin
tưởng đợi chờ. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng che chở phù trì và làm cho
chúng con được nghiệm thấy nguồn an vui đích thực khi cử hành bí tích Thánh Thể. Chúng con cầu xin...

Ngày 21 tháng Mười Hai
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được hân hoan vì Con Một Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây, xin
nhận lời dân Chúa cầu khẩn cho chúng con được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Chúa trở lại đầy uy
quyền rực rỡ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi
xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu
xin...
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, ước gì bí tích Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận hằng gìn giữ chúng con, giúp chúng con
nhiệt thành phụng sự Chúa và đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ dồi dào. Chúng con cầu xin...

Ngày 22 tháng Mười Hai
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng nhằm cứu vớt họ, Chúa đã thương sai
Con Một giáng trần. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của
một vị cứu tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng lễ vật trên
bàn thờ và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Xin cho bí tích Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận giúp chúng con can đảm làm việc lành
hầu xứng đáng đón chào Vị Cứu Tinh đang ngự đến và đáng được cùng người ân thưởng phúc trường sinh.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 23 tháng Mười Hai
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi
Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng con, xin Người cũng tỏ
cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là của lễ chúng con dâng, để tôn thờ Chúa cho phải đạo; ước chi của lễ này đem lại cho
chúng con ơn hoà giải với Chúa; nhờ đó, tâm hồn chúng con được trong sạch để mừng lễ Giáng Sinh của
Ðấng cứu chuộc chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, xin cũng cho chúng con được bình an, để chúng
con luôn tỉnh thức sẵn sàng như những kẻ cầm đèn cháy sáng ra đón mừng Chúa Giê-su đang ngự đến.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 24 tháng Mười Hai
Thánh Lễ Ban Sáng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Giêsu, xin mau đến chứ đừng trì hoãn nữa! Xin ngự đến nâng đỡ ủi an những ai đặt hết tin
tưởng vào tình thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ này, khiến trở nên lương thực nuôi dưỡng và thanh tẩy chúng
con; nhờ đó, chúng con được trở nên trong sạch, xứng đáng đón mừng Con Một Chúa ngự đến vinh quang.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng mùa vọng II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được thần lương Chúa bồi dưỡng, giờ đây chúng con đã bắt đầu mừng kính lễ
Sinh Nhật của Ðức Kitô Con Một Chúa, xin cho chúng con cũng được vui hưởng những hồng ân Nước Trời
do chính Người đem lại. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lễ Chúa Giáng Sinh
(Ngày 25 tháng 12)
Thánh Lễ Vọng
(thánh lễ vào chiều ngày 24 tháng 12)
Lễ trọng
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, hằng năm Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ. Giờ đây,
chúng con đang vui vẻ đón mừng con Một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì ngày sau, khi thấy Người đến
xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi hùng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính đến câu: "Bởi phép Chúa Thánh Thần" thì bái gối.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy mầu nhiệm Ðức Giêsu Con Một Chúa giáng trần là khởi điểm
ơn cứu độ. Xin cho chúng con ngay từ chiều hôm nay biết đem lòng sốt sắng mừng lễ Giáng Sinh của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, hôm nay mừng kỷ niệm Con Chúa giáng trần, Chúa đã cho chúng con được no say nơi bàn
tiệc thiên quốc. Xin Chúa cũng thương ban cho chúng con được dồi dào sức sống thần linh. Chúng con cầu
xin...

Thánh Lễ Ban Ðêm
(thánh lễ vào tối ngày 24 tháng 12)
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian làm cho đêm cực
thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng Sinh soi dẫn, mai
sau cũng được cùng Con Một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính đến câu: "Bởi phép Chúa Thánh Thần" thì bái gối.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến trong đêm Giáng Sinh này. Và nhờ cuộc trao
đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm Nhập Thể, xin cho chúng con được nên giống Ðức Giêsu là Ðấng đã phối hợp
nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ Sinh Nhật Ðấng cứu độ trần gian; xin
cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người
hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thánh Lễ Rạng Ðông
(thánh lễ vào rạng sáng ngày 25 tháng 12)
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ánh sáng mới của Ngôi Lời nhập thể đã tràn ngập chúng con, và
chiếu giãi niềm tin vào tận tâm hồn. Giờ đây, xin Chúa cũng làm cho ánh sáng ấy rực lên trong mọi sinh
hoạt của chúng con. Chúng con cầu xin...
Ðọc kinh Tin Kính đến câu: "Bởi phép Chúa Thánh Thần" thì bái gối.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, ước gì của lễ chúng con dâng được tương xứng với mầu nhiệm Giáng Sinh ngày hôm nay
chúng con mừng kính. Chính trong mầu nhiệm này, Chúa đã soi sáng cho chúng con biết nhìn nhận Hài Nhi
là một vì Thiên Chúa. Xin cũng làm cho bánh rượu này là hoa màu ruộng đất trở thành bí tích đem lại cho
chúng con nguồn sinh lực của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, hôm nay chúng con đã hoan hỷ mừng mầu nhiệm Con Chúa giáng sinh. xin cho chúng con
được đức tin sâu sắc và lòng hăng hái nhiệt thành, để hiểu biết và mến yêu mầu nhiệm cao cả ấy. Chúng con
cầu xin...

Thánh Lễ Ban Ngày

(thánh lễ trong ngày 25 tháng 12)
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu
hơn nữa; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Ðức Kitô là Ðấng đã chia sẻ kiếp
người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính đến câu: "Bởi phép Chúa Thánh Thần" thì bái gối.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là lễ vật chúng con dâng trong ngày đại lễ này, để tôn thờ Chúa cho phải đạo. Xin Chúa
thương chấp nhận và làm cho mọi người được ơn hoà giải và bình an. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay Chúa đã cho Vị Cứu Tinh ra đời để chúng con được tái sinh
làm con Chúa. Ước chi Người cũng cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và hiển
trị muôn đời.

Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Ðức Maria, Thánh Giuse
Lễ kính
Năm không có Chúa Nhật này, thì cử hành vào ngày 30 - 12
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho
chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến,
hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin...
Lễ cử hành vào Chúa Nhật thì đọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh
cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn
nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Giáng Sinh

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi
gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng
vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ngày 29 tháng Mười Hai
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, mắt phàm không thấy, Chúa đã sai Ðức Kitô là ánh sáng thật đến trần gian
hầu đẩy lui bóng tối đang che phủ. Nguyện xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con và chúng con sẽ
đồng thanh ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một ra đời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Không đọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là
cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu
xin...
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng
gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin...

Ngày 30 tháng Mười Hai
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì công ơn Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, vừa sinh xuống giữa lòng nhân
loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...
Không đọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng
con được hưởng những hồng ân cao cả chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, khi cho chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa.
Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp
chúng con sẵn sàng lãnh nhận những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin...

Ngày 31 tháng Mười Hai
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô Con Một Chúa giáng sinh đã khởi sự và hoàn thành việc
thờ phượng Chúa. Xin thương kể chúng con làm của riêng Người là Ðấng mang trong bản thân mình ơn cứu
độ của toàn thể nhân loại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà
thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh
chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong suốt cuộc lữ hành dưới thế, cộng đoàn dân thánh Chúa đây cần được Chúa ban ơn trợ
lực dồi dào, xin rộng tay ban phát hôm nay và mãi mãi; để khi được những của cải đời tạm này trợ giúp,
chúng con càng tin tưởng tìm kiếm những phúc lộc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin...

Ngày 01 tháng Giêng
Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân
loại, kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính
nhờ Ðức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa
chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa, và phải nhờ tay Chúa
mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm nay, mừng lễ Ðức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng
con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào, xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn
ấy hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Ðức Mẹ I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc Nước Trời và hãnh diện tuyên xưng Ðức Trinh Nữ Maria là
Mẹ Thánh Tử Giêsu và là Mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường
sinh. Chúng con cầu xin...

Chúa Nhật II Sau Lễ Giáng Sinh
Những nơi cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật từ 02 đến 08 tháng Giêng, thì thường cử hành lễ Chúa
Giê-su chịu phép rửa vào Chúa Nhật này.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là ánh sáng soi đường cho những người tin, xin toả ánh vinh
quang Chúa trên khắp cả hoàn cầu là làm cho muôn nước muôn dân tin nhận Chúa. Chúng con cầu xin...
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ Con Một Chúa đã giáng trần, xin thánh hoá của lễ chúng con cùng dâng tiến. Chính
Người chỉ đường chân lý cho chúng con và hứa ban cho chúng con sự sống muôn đời trong Nước Chúa.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa dùng thần lực của bí tích Thánh
Thể, giúp chúng con chừa tính mê tật xấu. Xin Chúa cũng dùng thần lực này thực hiện những ước nguyện
chính đáng của chúng con. Chúng con cầu xin...

Chúa Nhật từ 02 đến 08 tháng Giêng
Chúa Hiển Linh
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một
Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con
về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng: đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc
dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi
dưỡng chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng Hiển Linh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời
hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với
niềm tin sâu sắc là lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin...

Chúa Nhật sau ngày 06 tháng Giêng
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức Kitô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự
xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử
được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin...
Hoặc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện như người phàm và
mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống
hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày Chúa mặc khải Ðức Kitô Con yêu dấu, đoàn tín hữu chúng con dâng lên Chúa
những lễ vật này: cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên lễ hy sinh hoàn hảo của Người là
chính Ðấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi Ðức Kitô chịu phép rửa tại sông Gio-đan,
Chúa đã dùng những dấu lạ này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới: Nhờ tiếng Chúa từ trời vọng xuống, chúng
con tin rằng Ngôi Lời của Chúa ở giữa loài người; và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện
xuống, chúng con nhận biết Ðức Kitô là Tôi Trung của Chúa, được xức dầu hoan lạc và được sai đi rao

giảng Tin Mừng cho kẻ khó nghèo. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn
ca tụng uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh ! Thánh ! Thánh!
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thánh, Chúa đã cho chúng con được no lòng thoả dạ. Xin cũng giúp chúng con
luôn trung thành nghe theo lời Con Một Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái
Chúa mà còn thực sự sống với Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin...
Năm nào lễ Hiển Linh trùng vào Chúa Nhật 07 hay 08 tháng Giêng, thì lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
sẽ dời vào ngày thứ hai liền sau đó (Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự: Sắc lệnh và việc cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 07.10.19778, Notitiae số 136, tháng 11. 1977, tr 477).

Các Ngày Trong Tuần Thuộc Mùa Giáng Sinh
Thứ Hai
Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Chúa, xin trợ lực dân Chúa, hầu giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng
rằng: Ðức Giêsu cũng là Ðấng đồng hàng vinh quang với Chúa, đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng
Trinh Mẫu Maria. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận
đời sau. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Chúa, xin chiếu giãi ánh sáng huy hoàng của Chúa vào tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ đủ
sức vượt qua cuộc đời tối tăm này, và đạt tới quê trời vĩnh cửu. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là
cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu
xin...
Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh
Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng
gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba
Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ðức Kitô con Một Chúa chẳng hề mang vết tội khi giáng trần sinh làm Con
Ðức Trinh Nữ Maria. Nay Người đã đổi mới chúng con, xin cho chúng con dứt bỏ mọi vết tích của con
người cũ. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện như người phàm và
mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống
hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng
con được hưởng những hồng ân cao cả, chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin...
Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh
Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin
cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng
con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư
Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao lạ trên trời cho biết Ðấng cứu độ trần gian nay đã tới.
Chúng con nài xin Chúa cho ánh sáng cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Chúa là Mặt Trời sáng soi mọi dân nước, xin cho cả thế giới được hưởng thái bình, và cho luồng ánh
sáng kỳ diệu xưa đã đưa các bậc hiền sĩ tới gặp Chúa Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con nữa.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa đã làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà
thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo; và ước chi tiệc thánh
chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin...
Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh
Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, dân thánh Chúa luôn cần được muôn ơn trợ lực, xin rộng lượng ban phát, hôm nay và mãi
mãi, nhờ đó, khi được hưởng những của cải đời tạm này, chúng con càng tin tưởng kiếm tìm những phúc lộc
vĩnh cửu. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm

Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Con Chúa giáng trần là khởi điểm kỳ diệu cho công trình cứu chuộc dân
Chúa; xin cho chúng con được tin cậy vững vàng, để nhờ Con Một Chúa hướng dẫn, chúng con đạt tới phúc
vinh hiển Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Chúa, khi Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đã thấy bừng lên ánh quang
minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Ðức Kitô, Ðấng cứu chuộc chúng
con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng con đạt tới cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là
cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu
xin...
Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh
Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng
gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu
Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Chúa, xin giãi ánh vinh quang rực rỡ soi trí người tín hữu, và thiêu đốt lòng họ bừng cháy lửa mến
yêu. Như thế, họ chẳng còn do dự nhìn nhận Con Một Chúa là Ðấng Cứu Tinh, và sẽ chân thành phục vụ
Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn
thuở muôn đời.
Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã lấy điềm sao mặc khải mầu nhiệm Ðấng Cứu Thế giáng sinh. xin
cho ánh hào quang Sinh Nhật giãi sáng vào tâm trí chúng con, để chúng con ngày càng hiểu biết mầu nhiệm
ấy. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng
con được hưởng những hồng ân cao cả, chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin...
Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh
Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin
cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng
con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. chúng con cầu xin...

Thứ Bảy
Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã thương chiếu giãi một luồng sáng mới cho trần gian được
nhận biết Chúa khi Con Một Chúa sinh vào đời. Vì Người đã chia sẻ kiếp sống phàm nhân mà trở thành Con
của Ðức Trinh Nữ, xin Chúa cũng cho chúng con được cùng sống với Người trong Nước Trời vinh phúc.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời.
Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng con thành thụ tạo mới. Xin cho chúng con
được dồi dào ân sủng hầu nên giống Chúa Giê-su là Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên
tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất
với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà
thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo: và ước chi tiệc thánh
chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin...
Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh
Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, dân thánh Chúa luôn cần được muôn ơn trợ lực, xin rộng lượng ban phát hôm nay và mãi mãi,
nhờ đó, khi được hưởng dùng những của cải đời tạm này, chúng con càng tin tưởng tìm kiếm những phúc
lộc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư Lễ Tro
đến Thứ Bảy sau Lễ Tro
Thứ Tư Lễ Tro
Trong thánh lễ hôm nay, làm phép xức tro; tro đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
Bỏ nghi thức sám hối, thay vào đó sẽ có nghi thức xức tro.
Lời nguyện nhập lễ:
Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu
thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần.
Chúng con cầu xin...
Tiếp đến là các bài đọc
Làm phép và xức tro

Sau bài giảng chủ tế chắp tay nói:
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước nhan thánh Chúa, và khiêm tốn xin Người giáng
phúc cho chúng ta, để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận.
Thinh lặng cầu nguyện giây lát, chủ tế dang tay đọc:
Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với ai khiêm tốn, và thứ tha cho kẻ biết ăn năn. Xin nghe lời chúng con khẩn
nguyện và rộng tay giáng phúc cho hết thảy chúng con sắp nhận lấy tro này, để chúng con kiên trì giữ bốn
mươi ngay chay thánh, và nhờ đó được nên tinh tuyền, xứng đáng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức
Ki-tô, Con Một Chúa, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Hoặc:
Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn. Xin dủ thương
nghe lời chúng con cầu nguyện và thánh  hoá nắm tro mà chúng con sẽ xức lên đầu để tỏ dấu nhìn nhận
mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Xin giúp chúng con hằng cố gắng giữ Mùa Chay thánh này để
được Chúa thứ tha tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh Con Chúa Phục Sinh, Ðấng hằng
sống và hiển trị muôn đời.
Chủ tế thinh lặng rảy nước thánh, rồi xức tro cho từng người có mặt và nói:
Hãy ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng
Hoặc:
Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi.
Trong khi đó hát tiền xướng.
Xức tro xong, chủ tế rửa tay và kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người
Không đọc kinh tin kính.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con long trong dâng lên Chúa lễ tế đầu Mùa Chay thánh này. Xin soi sáng mỗi người
chúng con biết ăn năn hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chế ngự mọi tính mê tật xấu. Nhờ
đó, chúng con được sạch tội, và thêm lòng sốt sắng thông phần cuộc khổ nạn của Ðức Ki-tô, Ðấng hằng
sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng mùa chay III hoặc IV
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chớ gì Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô chúng con vừa lãnh nhận, giúp chúng con biết ăn chay
hãm mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. Chúng con cầu
xin...

Thứ Năm sau Lễ Tro
Lời nguyện nhập lễ:
Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con được biết việc phải làm và khi làm, xin Chúa thương giúp
đỡ; để mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa rất từ bi, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ Chúa. Ước chi của lễ này giúp chúng
con được ơn tha tội và biết làm rạng rỡ Thánh Danh. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Thánh Thể là hồng ân từ trời ban xuống. Xin cho
hồng ân này hằng đem lại ơn tha thứ và cứu độ cho chúng con. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Lễ Tro
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con đã bước vào mùa chay, cúi xin Chúa nhân từ ban ơn trợ lực, để chúng con đem tất
cả lòng thành thực thi việc hãm mình ép xác. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa. xin cho của lễ chúng con dâng trong mùa chay thánh này giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp
lòng Chúa và hy sinh hãm mình cách quảng đại hơn. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay trang
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa được thông phần vào bí tích Thánh Thể, xin Chúa cũng thanh
tẩy chúng con cho sạch tội lỗi, và giúp chúng con biết dùng Mùa Chay này để ăn năn trở lại cùng Chúa.
Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Lễ Tro
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa hằng hữu và mạnh mẽ vô song, xin nhìn đến chúng con là những kẻ mỏng dòn yếu đuối,
và giơ tay thần lực mà che chở phù trì. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa; cúi xin Chúa
vui lòng chấp nhận, và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm
tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay trang
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể là lương thực bởi trời để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí
tích chúng con đã lãnh nhận trên đường dương thế, giúp chúng con đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin...

Tuần I Mùa Chay

Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay thánh, để tôi luyện
hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy, để học biết Ðức Ki-tô, và dõi theo
gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi
xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn
bốn mươi đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu chước của con rắn xưa, Người dạy
chúng con thắng mọi cơn cám dỗ: để khi cử hành mầu nhiệm Vượt Qua với tâm hồn trong sạch, chúng con
có thể tới dự lễ Vượt Qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con không
ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa, mà tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức
cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Ðức Ki-tô là bánh
trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ, xin giúp chúng con cải quá tự tân mà trở về với Chúa. Ước gì chúng con
thấm nhuần lời Chúa dạy, để Mùa Chay thánh này đem lại nhiều ơn ích cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con đang thành kính dâng lên. Ước chi của lễ này, nhờ ơn
Chúa Thánh Thần tác động, thánh hóa cả cuộc đời chúng con và đem lại cho chúng con hồng ân tha thứ.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con được nghiệm thấy ơn Chúa
luôn nâng đỡ xác hồn, để một ngày kia, khi xác hồn cùng được cứu độ, chúng con hưởng trọn phần vinh
phúc Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, này chúng con thuộc đại gia đình của Chúa, xin dủ thương đoái nhìn và giúp chúng con hằng
chế ngự thân xác, để tinh thần được phấn khởi và thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, chúng con dâng bánh rượu chính Chúa đã rộng ban
làm lương thực hằng ngày; xin vui lòng chấp nhận và biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con
cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự vào mầu nhiệm thánh này xin dạy chúng con biết chế
ngự những đam mê và dục vọng trần thế mà để tâm lo tìm kiếm Nước Trời. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, này dân Chúa đang hy sinh hãm mình để tỏ lòng thiết tha phụng sự Chúa; Xin ghé mắt nhân từ
nhìn xem và giúp chúng con thực thi bác ái, hầu cho tâm hồn được đổi mới hoàn toàn. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con của lễ này để hiến thánh dành riêng cho Chúa. chúng con dâng lên và
xin Chúa biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là mục tử nhân lành, Chúa lấy lời hằng sống và bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Ước
gì những tặng phẩm cao quý ấy đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn để lòng suy nghĩ những điều hay lẽ phải mà mau mắn đem ra thực
hành. Lại bởi vì chúng con không thể nào tồn tại nếu không có Chúa phù hộ chở che, xin giúp chúng con
hằng biết thuận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa rất nhân từ, đây là lời cầu khẩn cùng với của lễ chúng con kính dâng lên, xin Chúa vui nhận và
hướng lòng chúng con quay về với Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ, Chúa dùng bí tích Thánh Thể làm cho chúng con đứng dậy
hiên ngang. Xin cho bí tích này nâng đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nguyện xin cho các tín hữu Chúa biết nhiệt thành chuẩn bị lễ Vượt Qua; ước gì khi chúng con
tình nguyện sống khắc khổ lại càng được ơn thánh dồi dào. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa rất nhân từ, xin vui lòng chấp nhận hiến lễ chúng con dâng, hiến lễ do tình thương Chúa thiết
lập, để chúng con được giao hoà với Chúa và hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh; xin đổi mới chúng con tận đáy lòng: là giúp
chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ con người cũ để được thông phần ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu
xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa hằng hữu là Cha chúng con, xin cho lòng chúng con quay về với Chúa, để khi hằng tìm
Chúa như việc quan hệ nhất trong đời, và lấy tình bác ái phục vụ anh em, chúng con hoàn toàn hiến thân
phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này chuẩn bị chúng con nên xứng đáng để lãnh ơn tái tạo mà chính thánh lễ
này đem lại cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thấm nhuần lời hằng sống và bổ dưỡng chúng con nơi bàn tiệc
Nước Trời: xin Chúa thương phù trợ và nâng đỡ chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin...

Tuần II Mùa Chay

Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuôi
dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang
Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hoá, hầu chuẩn bị hồn xác
chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Sau khi cho
các môn đệ biết Người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông.
Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, Người đã cho các môn đệ hiểu rằng; phải trải qua đau khổ mới có thể
đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng
Chúa uy linh cao cả, và không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô là bí tích nhiệm
mầu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời
ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con chế ngự thân xác để chữa trị tâm hồn, xin giúp chúng con hằng tránh
xa tội lỗi và đáp ứng những đòi hỏi của tình thương Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được cử hành mầu nhiệm thánh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và
giải thoát chúng con khỏi cạm bẫy thế gian. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa dự tiệc Thánh Thể, xin Chúa thương rửa sạch tội lỗi chúng con và cho chúng
con được chung hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn sẽ xa ngã nếu
Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn
cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho lễ tế này thánh hoá chúng con, chữa chúng con khỏi những đam mê thế tục, để lòng
chúng con biết khao khát những ân phúc bởi trời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã thương bồi dưỡng chúng con trong tiệc thánh này. Xin giúp chúng con ngày càng
sống thánh thiện và luôn tin tưởng vào lòng Chúa khoan dung. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin thúc đẩy gia đình Hội Thánh Chúa luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải. Xin
đừng để chúng con phải thiếu thốn trong khi sống đời này và giúp chúng con đạt tới phúc lộc đời sau. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng nhìn đến của lễ chúng con dâng, để nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong lễ tế này,
chúng con được giải thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa ban bí tích Thánh Thể cho chúng con: xin cho bí tích này đem lại cho chúng con ơn cứu
độ như lòng chúng con hằng mong ước. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho con người tội lỗi trở nên tinh tuyền.
Xin làm cho chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành
giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho hiến lễ này thánh hoá việc ăn chay hãm mình của chúng con, để khi thân xác chúng
con tập sống khắc khổ, tâm hồn chúng con được đổi mới. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con được nghiệm thấy thần lực của bí tích này tác động mạnh mẽ trên chúng
con, và hiệu quả tồn tại mãi trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con biết thành tâm sám hối trong suốt cả Mùa Chay thánh này,
để tâm hồn được trở nên trong sạch và đổi mới mà đón mừmg đại lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi, xin dọn lòng chúng con cử hành lễ tế này cho phải đạo, và giúp chúng con lấy đức
tin kèm theo việc làm để sống mầu nhiệm thánh. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô là bảo chứng ơn cứu độ muôn đời.
Xin giúp chúng con vững bước trên con đường đi tới Chúa, để mai ngày được hưởng phúc trường sinh.
Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa ban các bí tích làm linh dược chữa trị tâm hồn chúng con, để ngay khi còn ở dưới thế,
chúng con được hưởng phúc lộc trên trời. Xin hướng dẫn chúng con trong cuộc đời hiện tại, và đưa về nơi
Chúa ngự rạng ngời ánh vinh quang. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho hiến lễ này đem lại cho chúng con sức toàn năng của ơn cứu chuộc: kéo chúng con ra
khỏi vòng say đắm và dẫn đến phúc lộc trên trời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể: xin cho bí tích này thấm nhập vào tâm hồn chúng
con và làm cho chúng con ngày thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin...

Tuần III Mùa Chay
Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương
tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con
nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn; xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa
tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm, và giúp chúng con biết thật tình
tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng (Năm A)
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Khi người
phụ nữ xứ Sa-ma-ri cho nước uống, Người đã ban cho bà đức tin. Vì Người tha thiết ước mong bà tin vững
mạnh, nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Chúa. Vì thế, chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ, và
hợp với các thiên thần, các thánh, chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Chúa, và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Các năm B, C đọc lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mọi
người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích Thánh Thể
vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin hằng thương thanh tẩy và giữ gìn Hội Thánh; vì nếu Chúa không hướng dẫn chỉ huy, Hội
Thánh không thể nào đứng vững. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này lên Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn; xin Chúa biến đổi
thành bí tích cứu độ cho chúng con hưởng nhờ. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cùng nhau tham dự tiệc thánh này; xin Chúa thương thanh tẩy mọi người
chúng con và làm cho chúng con nên một trong Chúa. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin hằng giáng phúc cho chúng con, và không ngừng ban ơn che chở, để chúng con được luôn
trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho hiến lễ cứu độ này thanh tẩy chúng con sạch muôn vàn tội lỗi, để chúng con đáng
được Chúa xót thương. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự mầu nhiệm thánh; xin cho chúng con được sự sống dồi dào, ơn tha thứ
trọn vẹn và nguồn trợ lực linh thiêng của Chúa. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa dùng mùa chay thánh để rèn luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin
cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong
lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu nguyện và lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Vì thánh lễ chúng con
đang cử hành, xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi mọi điều ác hại. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho bánh bởi trời chúng con vừa được ăn nơi bàn tiệc thánh xóa bỏ mọi lỗi lầm của chúng
con, và làm cho chúng con đáng hưởng phúc trường sinh Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa uy linh cao cả. Nay đã gần đại lễ vượt qua, cúi xin Chúa cho lòng chúng con thêm sốt sắng
nhiệt thành để đón mừng mầu nhiệm cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thanh tẩy chúng con sạch mọi khuynh hướng xấu để của lễ chúng con dâng đáng được
Chúa ưng nhận. Chúa đã hứa cho chúng con hạnh phúc thật đời đời, xin đừng để những thú vui giả trá mê
hoặc lòng chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể làm lương thực nuôi dưỡng chúng con; nhờ hiệu lực của bí tích
này, xin làm cho cuộc đời chúng con được hoàn toàn đổi mới. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống tâm hồn chúng con; để chúng con hằng biết chế ngự
những đam mê trần tục và trung thành tuân giữ Lời Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con dâng. Xin Chúa thương nhìn đến và làm cho của lễ này đáng được
Chúa ưng nhận để trở thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa kết hợp với Ðức Ki-tô trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa dùng Thần Khí của
Người mà đổi mới chúng con, để hồn xác chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, này chúng con vui mừng cử hành phụng vụ Mùa Chay thánh. Xin cho chúng con được thấm
nhuần mầu nhiệm Vượt Qua, để tận hưởng ơn Chúa cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa là Ðấng ban ơn thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con xứng đáng cử hành lễ tế cực
trọng này; xin giúp chúng con đem tất cả lòng sùng mộ để dâng lễ tế này lên trước tôn nhan Chúa. Chúng
con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa không ngừng rộng tay ban phát bánh bởi trời cho chúng con; xin
cho chúng con biết hết lòng quý trọng của ăn thánh này, và năng lãnh nhận với tất cả niềm tin. Chúng con
cầu xin...

Tuần IV Mùa Chay
Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hoà
giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng
lễ Vượt Qua sắp tới. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng
lòng kính tin sùng mộ giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng (Năm A)
Khi đọc Tin Mừng về người mù từ thuở mới sinh thì đọc lời tiền tụng sau đây.
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Người dẫn đưa
nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới,
Người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền, và nâng lên hàng nghĩa tử của Chúa. Vì thế, mọi loài
trên trời dưới đất đều thờ lạy Chúa và hát bài ca mới. Cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng
Chúa, và không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Các năm B, C đọc lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rộng ban ân sủng làm cho
tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng
Chúa, và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, để đổi mới trần gian, Chúa dùng những bí tích kỳ diệu làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa
loài người. Xin cho Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân đó, để không ngừng tiến triển, và luôn được
Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng con sức sống mới, để chúng con cởi bỏ con
người cũ, và luôn tiến bước theo tinh thần Phúc Âm. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận canh tân và thánh hoá cuộc đời chúng con, để chúng
con đáng được hưởng gia nghiệp Nước Trời. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, trong thời gian chúng con ăn chay cầu nguyện, xin giúp đoàn tín hữu chúng con chuẩn bị tâm
hồn cho xứng đáng; nhờ đó chúng con sẽ nhiệt tình đón nhận mầu nhiệm Vượt Qua, và loan báo Tin Mừng
cứu độ cho toàn thể địa cầu. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con dâng tiến, và cũng là lương thực chính Chúa thương ban, để nuôi
dưỡng chúng con khi còn ở đời này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên bí tích đem lại cho
chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, ước gì bí tích chúng con vừa lãnh nhận làm cho tâm hồn chúng con được thanh tẩy và đổi mới,
khiến cho cả thân xác phải chết của chúng con cũng có ngày được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con
khiêm nhường thú tội, xin Chúa mở lượng khoan hồng ban ơn tha thứ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, ước chi thần lực của lễ tế này giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, để
chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân bởi trời là thần dược chữa lành tín hữu; xin đừng để cho
hồng ân này lại trở nên án phạt chúng con. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa giúp chúng con mới biết hy sinh hãm mình, để tránh xa tội lỗi đồng thời biết thi
hành bác ái, để thánh hoá xác hồn. Xin cho chúng con được trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người
mới hầu xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho lễ tế này nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con, giúp chúng con
vững bước trên con đường công chính. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được phúc chia sẻ bánh bởi trời; xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, để
từ đây không còn bị lương tâm cắn rứt, chúng con vui mừng hưởng ân huệ dồi dào Chúa ban. Chúng con cầu
xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích kỳ diệu nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn. Xin cho chúng con
được vui mừng nhận lãnh những hiệu quả dồi dào của bí tích ấy và quyết tâm đổi mới cuộc đời để biểu
dương ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ thần lực lễ tế chúng con dâng, xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, và thanh tẩy
chúng con, cho chúng con ngày thêm trong trắng, để xứng đáng mừng mầu nhiệm Vượt Qua là căn nguyên
của lễ tế này. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, thánh lễ chúng con vừa cử hành chứng tỏ rằng: chúng con đã từ Cựu Ước bước qua Tân Ước.
Xin giúp chúng con biết cởi bỏ con người cũ, và mặc lấy con người mới là Ðức Ki-tô, để sống cuộc đời
công chính và thánh thiện. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, xin hướng lòng chúng con về cùng Chúa. Vì nếu không có Chúa phù trì,
chúng con không thể làm chi đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ giao hoà này, và xin lấy tình thương mãnh liệt uốn nắn lòng chai đá của
chúng con, để chúng con luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận thanh tẩy chúng con cả xác hồn, và tác động mạnh mẽ
trong chúng con, để chúng con nên trọn lành và sống sao cho đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin...

Tuần V Mùa Chay
Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Ðức Giêsu Ki-tô đã hiến thân chịu khổ hình; xin ban ơn trợ giúp, để
chúng con biết noi gương Người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý
đức tin; giờ đây, xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn
chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng (năm A)
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Là người
thật, Ðức Ki-tô đã khóc La-da-rô, bạn hữu Người; là Thiên Chúa hằng sống, Người đã truyền cho La-da-rô
sống lại ra khỏi mồ. Ngày nay, cũng vì thương xót nhân loại, Người đã đưa chúng con vào đời sống mới nhờ
các bí tích nhiệm mầu. Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Chúa, thờ
lạy Chúa uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Các năm B, C đọc lời tiền tụng mùa chay
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn
đời.

Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng con được hưởng muôn phúc lộc chan hoà, xin giúp
chúng con biết từ bỏ tội lỗi và trở nên người mới, để được vào quê trời hưởng phúc vinh quang. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con sắp cử hành mầu nhiệm lễ tế; xin cho chúng con được hân hoan dâng lên Chúa một
tâm hồn thanh sạch, là kết quả của việc chúng con hy sinh hãm mình. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng thương khó I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con; ước chi bí tích này giúp chúng con
chừa mọi tính hư nết xấu và ngày ngày theo chân Ðức Ki-tô mà hăm hở tiến về nhà Chúa. Chúng con cầu
xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn trung thành thực hiện ý Chúa, để nhờ đó, Giáo Hội trong thế giới
hôm nay được phát triển không ngừng và thêm phần thánh thiện. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế giao hoà này; xin Chúa thương chấp nhận để tha thứ tội lỗi
chúng con, và uốn nắn lòng dạ bất nhất của chúng con từ nay hướng về Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng thương khó I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con năng tham dự bàn tiệc Nước Trời, để chúng con ngày càng gần gũi
Chúa là phúc lộc duy nhất và chân thật của chúng con. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chính Chúa đã làm cho chúng con biết ăn năn hối cải, quyết tâm phụng sự
Chúa; xin hằng thương soi sáng tâm hồn chúng con và nhận lời chúng con khẩn nguyện. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh và rượu này, để chúng con dùng làm của lễ tôn vinh Danh
Thánh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và biến đổi thành linh dược chữa lành chúng con. Chúng con cầu
xin...
Lời tiền tụng thương khó I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô; xin cho của ăn này nên thần dược
chữa chúng con khỏi mọi nết xấu, và gìn giữ chúng con luôn vững mạnh. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa rất từ bi, này chúng con hết lòng trông cậy vào Chúa; xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và
luôn che chở giữ gìn chúng con, để từ đây thoát vòng tội lỗi, chúng con bền tâm sống cuộc đời thánh thiện
và đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ tế chúng con dâng. Ước chi lễ tế này vừa giúp chúng con cải tà quy chính, vừa
đem lại cho thế giới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng thương khó I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; ước chi thần lương này, sau khi
nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh.
Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi; cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha và ban ơn
giải thoát để chúng con được hưởng sự tự do đích thực. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con, để chúng con đáng phụng sự Chúa tại bàn thờ này, và được hưởng ơn
cứu độ nhờ năng tham dự thánh lễ. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng thương khó I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, ước chi Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô chúng con vừa rước lấy, luôn bảo vệ chúng con mỗi
ngày, và gìn giữ chúng con khỏi muôn điều ác hại. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, nhưng trong những ngày này, Chúa còn ban
tặng chúng con những ân sủng dồi dào. Xin đoái nhìn và che chở toàn thể con cái Chúa, đặc biệt là những
anh chị em sắp được tái sinh trong bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa dùng bí tích thánh tẩy làm cho những người tuyên xưng danh Chúa
được tái sinh; này chúng con là con cái trong nhà, chúng con tin tưởng cầu xin và dâng lễ: cúi xin Chúa vui
lòng chấp nhận để tha thứ tội lỗi chúng con, và cho chúng con được như lòng hằng mong ước. Chúng con
cầu xin...
Lời tiền tụng thương khó I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Ki-tô làm của ăn nuôi dưỡng chúng
con; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người. Người hằng sống
và hiện trị muôn đời.

Tuần Thánh
Chúa Nhật Lễ Lá
Nghi thức tưởng niệm Chúa vào Gie-ru-sa-lem
(5) Linh mục chào giáo dân như thường lệ; nói ít lời với giáo dân hoặc:
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây, để cùng toàn thể Giáo Hội khai mạc tuần thánh tưởng
niệm mầu nhiệm Vượt Qua, tức là cuộc thương khó và Phục Sinh của Ðức Ki-tô. Ðể chuẩn bị Tuần Thánh,
trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau.

Chúa nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Ðấng Cứu Thế vào thành thánh Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu
nhiệm Vượt Qua đem lại cho loài người ơn cứu độ, chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo
Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập Giá, hầu được chia sẻ
vinh quang Phục Sinh và sự sống của Người.
(6) Linh mục đọc một trong hai lời nguyện sau đây:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh  hiến những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan
nghênh Ðức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo
Người vào thành thánh Giê-ru-sa-lem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Hoặc:
Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con là những kẻ cậy trông vào Chúa. giờ đây chúng con cầm
những cành lá này, nghênh đón Ðức Ki-tô khải hoàn vinh hiển. Xin Chúa thương nhận lời và ban cho chúng
con được sống kết hợp với Người như cành liền cây hầu sinh hoa kết quả. Người hằng sống và hiển trị muôn
đời.
Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên lá. phát lá;
(7) Công bố Tin Mừng.
Năm A
"chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa"
Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Giê-ru-sa-lem đến làng Bết-pha-ghê, phía núi cây ô-liu,
Người sai hai môn đệ và bảo: "các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột
sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì, thì trả lời là Thầy
có việc cần dùng. Thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ.
"Hãy bảo thiếu nữ xi-on: Kìa Ðức Vua đến với ngươi; Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con
của thú vật chở đồ."
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Ðức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ lừa con về, trải áo choàng của
mình trên lưng chúng, và Ðức Giêsu cỡi lên. Ðông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại
chặt cành chặt lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy "Hoan hô Thái Tử
nhà Ða-vít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng Trời!" Khi Ðức Giêsu
vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: " Ông nào vậy?" Dân chúng trả lời: "Ngôn sứ
Giêsu, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy."
Ðó là Lời Chúa.
Năm B
"Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa."
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khi Ðức Giê-su và các môn đệ đi gần tới thành Giê-ru-sa-lem, lúc sắp vào làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-nia, bên triền núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy
một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo:
"Tại sao các anh làm như vậy?" thì cứ nói là: "Thầy có việc cần dùng, rồi sẽ trả về ngay". Hai môn đệ ấy ra
đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng
đó hỏi: "các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy?" Hai ông trả lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để cho đi. Hai
ông dắt con lừa về cho Ðức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Ðức Giêsu cỡi lên. Nhiều người
trải áo xuống mặt đường, môt số khác lại chặt cành chặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước, kẻ theo
sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới,
triều đại vua Ða-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô Chúa trên các tầng trời!"

Ðó là lời Chúa.
Năm C
"Vạn phúc Ðức Vua, Ðấng ngự đến nhân danh Chúa"
Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô, theo thánh Lu-ca
Khi ấy, Ðức Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Khi đến làng Bết-pha-ghê và làng Bêta-ni-a, bên triền núi gọi là núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia.
Tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây.
Nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh cởi lừa người ta ra?", thì cứ nói là Thầy có việc cần dùng." Hai môn đệ ấy ra
đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì mấy người chủ hỏi: "Tại sao các ông lại cởi lừa
người ta ra?" Hai ông đáp: "Thầy có việc cần dùng".
Các ông dắt lừa về cho Ðức Giêsu, rồi trải áo choàng của mình lên lưng nó, và giúp Người cỡi lên. Người
tới đâu, dân chúng cũng trải áo lót đường cho Người đi. Khi Người đến gần thành, chỗ dốc núi cây Ô-liu, tất
cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô:
"Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời!"
Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, nói với Ðức Giêsu: "Thầy dạy môn đệ Thầy đi
chứ!" Người đáp: "Tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh, thì sỏi đá sẽ reo hò!"
Ðó là lời Chúa.
(8) Sau Tin Mừng, tùy nghi giảng vắn tắt. Ðể bắt đầu cuộc rước chủ tế kêu gọi:
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Giê-ru-sa-lem mà hoan hỷ lên đường nghênh
đón Ðức Ki-tô.
(9) Thứ tự: người cầm hương; thánh giá có gắn lá; Linh mục và giúp lễ; giáo dân tay cầm lá.
Hình thức thứ hai: Nhập lễ trọng thể
(13) Giáo dân cầm cành lá trong tay tụ họp ngoài hay trong chính nhà thờ. Chủ tế, giúp lễ và đại diện
giáo dân đến một nơi đã dọn sẵn ngoài cung thánh. (14) Ðang khi ấy hát Hoan hô Thái Tử... Rồi làm phép
lá, công bố Tin Mừng; sau đó tiến lên cung thánh cách trọng thể, trong khi ấy hát "xưa Chúa vào thành
thánh..."
(15) Tới bàn thờ, chủ tế tuỳ nghi xông hương. Ðọc lời nguyện nhập lễ, tiếp tục như thường.
Hình thức thứ ba: Nhập lễ đơn giản
Như thường lệ
Thánh lễ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Ðấng 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 tri� cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời.
Ðọc kinh tin kính
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Ðức Ki-tô và cho chúng con được
làm hoà 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.
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Người là
Ðấng 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 hoá chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể
Thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa, và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, tại bàn tiệc Thánh Thể, Chúa cho chúng con được thoả 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.

Thứ Hai Tuần Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, loài người chúng con quả yếu đuối, đã gục ngã thảm thương; nhưng vì Ðức
Ki-tô Con Chúa đã chịu khổ hình, xin cho chúng con được trỗi dậy và tìm lại được sức sống. Người là Thiên
Chúa hằng sống và hiển tri� cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin đoái nhận của lễ chúng con dâng và làm cho cây thập giá, sau khi huỷ án
phạt chúng con, đem lại quả phúc trường sinh cho chúng con hưởng nhờ. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng thương khó II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong lễ tạ ơn này, Chúa đã thăm viếng và thánh hoá chúng con là dân riêng của Chúa. Giờ
đây, xin Chúa thương ở lại mà chăm sóc giữ gìn để chúng con không bao giờ đánh mất những hồng ân chính
Chúa đã rộng ban. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba Tuần Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia đình Chúa đem trót cả lòng tin sốt sắng cử hành mầu
nhiệm Ðức Ki-tô chịu khổ hình hầu đáng hưởng ơn thứ tha của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con là gia đình của Chúa dâng lên lễ vật này, xin Chúa đoái nhìn và vui nhận. Giờ đây
chúng con được tham dự vào bí tích thánh, xin cho chúng con mai ngày cũng được tận hưởng những phúc
lộc do bí tích này đem lại. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng thương khó II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; ước chi tiệc thánh này, sau khi
đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con vào quê trời hưởng phúc trường sinh.
Chúng con cầu xin...

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để giải thoát chúng con khỏi quyền
lực ác thần. Xin cho chúng con hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm phục sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lay Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đoái nhận của lễ chúng con dâng, để tưởng nhớ Ðức Giêsu đã chịu
khổ hình. Xin cho chúng con biết đem lòng mến yêu tha thiết thông phần vào cuộc thương khó của Người.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng thương khó II
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn để tuyên xưng Ðức Giêsu đã chịu chết. Xin cho
chúng con vững vàng tin tưởng rằng: Chúa đã ban sự sống muôn đời cho chúng con nhờ cuộc thương khó
của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tuần Thánh
Tam Nhật Vượt Qua
Thánh Lễ Tiệc Ly - Thứ Năm Tuần Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình, Ðức Giêsu đã trối cho Hội
Thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Người. Chiều nay, chúng con đến
tham dự yến tiệc cực thánh, như lời Người truyền dạy, xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu
và sức sống viên mãn của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri� cùng Chúa, hiệp nhất với
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con, cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi
khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Ðức Ki-tô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng Thánh Thể I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chiều nay chúng con đã được bổ sức tại bàn tiệc của Ðức Ki-tô,
mai ngày, xin Chúa cũng đón nhận chúng con vào dự tiệc muôn đời trong nước Chúa. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu Tuần Thánh
Phần Thứ I:
Phụng Vụ Lời Chúa
Lời nguyện (không đọc chúng ta cùng 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 nhiện 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...
Sau bài giảng tiếp tục lời cầu nguyện cho mọi người.
Cầu nguyên cho mọi người
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 nguyên. Rồi 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 nguyên. Rồi 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 nhiện 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.
Thinh lặng cầu nguyên. Rồi 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. Cầu 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. Cầu 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 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 Kitô 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. 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 II:
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 17).
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.

Phần Thứ III:
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... khỏi mọi sự dữ.
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:
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.
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...
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.

Thứ Bảy Tuần Thánh
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 ba: Phụng Vụ Thánh Thể.

Phần Thứ I:
Khai Mạc Trọng Thể Ðêm Canh Thức
Nghi Thức Thắp Nến Phục Sinh
Làm Phép Lửa Và Chuẩn Bị Nến
Tắt hết đèn trong nhà thờ
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)
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,

3. xin Chúa Kitô
4. gìn giữ
5. và bảo vệ chúng ta. Amen.
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
Phó tế hoặc chính linh mục cầm nến Phục Sinh nâng cao và hát một mình:
- Ánh sáng Chúa Kitô.
Và 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.
Ðến trước cửa nhà thờ, người cầm nến Phục Sinh dừng lại, giơ cao cây nến và hát lần thứ hai:
- Ánh sáng Chúa Kitô.
Mọi người thưa:
- 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:
- Ánh sáng Chúa Kitô.
Mọi người thưa:
- Tạ ơn Chúa.
Ðến đây thắp hết các đèn trong nhà thờ.
Công bố Tin Mừng Phục Sinh
(Mừng vui lên...)

Phần Thứ II:
Phụng Vụ Lời Chúa
Trong đêm Vọng này là mẹ các đêm Vọng, Hội Thánh đề nghị đọc chín bài đọc: bảy bài trích từ Cựu
Ước, hai bài trích trong Tân Ước (Thánh Thư và Tin Mừng).
Mọi người tắt nến ngồi nghe. 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.

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 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".
Những Lời Nguyện Sau Bài Ðọc
Sau bài đọc I (về sáng tạo: St 1, 1 � 2, 2 hoặc 1, 1.26 � 31a)
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...
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...
Sau bài đọc II (về hy lễ của ông Áp-ra-ham: St 22, 1 � 18 hoặc 1 � 2. 9a 10 � 13. 15 � 18)
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...
Sau bài đọc III (về vượt qua Biển Ðỏ: X 14, 15 � 15, 1)
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 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...
Sau bài đọc IV (về thành Giê-ru-sa-lem mới: Is 54, 5 � 14)
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...
Sau bài đọc V (về ơn cao đẹp được ban cho mọi người: Is 55, 1 � 11)
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...
Sau bài đọc VI (về ơn khôn ngoan đích thực: Br 3, 9 � 15. 31 � 4, 4)
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...
Sau bài đọc VII (về tâm hồn và tinh thần mới: E 36, 16 � 17a. 18 � 28)
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...
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 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. (khi có người lãnh nhận bí tích thánh tẩy)
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 Mọi người cùng đọc hay hát tiếp. 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
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...
(33) Rồi người đọc sách đọc bài Thánh Thư: Rm 6, 3 � 11).
(34) Sau bài Thánh Thư, mọi người đứng lên. Linh mục, nếu cần thì phó tế hoặc ca viên giúp, 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.
(35) Khi đọc Tin Mừng, không mang đèn nến, nhưng nếu có xông hương thì mang bình hương mà thôi.
(36) Sau bài Tin Mừng có diễn giảng. Sau đó cử hành phụng vụ Thánh Tẩy.

Phần Thứ III:

Phụng Vụ Thánh Tẩy
(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.
Nếu có những người dự tòng thì kêu gọi họ đến cùng với những người đỡ đầu, đưa tới trước mặt cộng
đoàn, nếu là trẻ em, thì cha mẹ dẫn hoặc ẵm đến cùng với những người đỡ đầu.
(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.
(Nếu không có người lãnh nhận bí tích thánh tẩy):
Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thánh hoá nước này, để những
ai nhờ nước này mà được tái sinh, cũng được hợp đoàn với con cái Chúa trong Ðức Kitô.
(39) Hai ca viên hát kinh cầu. Mọi người đứng (vì là Mùa Phục Sinh) 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.
(40) Nếu không có người dự tòng và cũng không làm phép giếng, bỏ kinh cầu và tiến hành việc làm phép
nước ngay.
(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.
Làm Phép Nước
(42) * Nếu có người sắp lãnh nhận bí tích thánh tẩy, linh mục giang tay đọc lời nguyện sau:
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. 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. 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:
Chúc tụng Chúa đi, suối mạch nước tràn đầy, Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

(44) Các người dự tòng, từng người một, tuyên bố từ bỏ ma quỷ, tuyên xưng đức tin và được thanh tẩy.
Trường hợp các dự tòng là người lớn, thì ngay sau khi được thanh tẩy họ được lãnh bí tích thêm sức.
(45) * Nếu không có ai lãnh nhận bí tích thánh tẩy, cũng không phải làm phép giếng rửa tội, linh mục
đọc lời nguyện làm phép nước như sau:
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.
Linh mục 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 tưở�ng 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 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. 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
(46) Làm phép thánh tẩy và thêm sức xong, hoặc nếu không, thì 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 lựa 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.
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:
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...
Trong lúc đó, những người tân tòng được đưa về chỗ giữa cộng đoàn các tín hữu.
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, không đọc kinh Tin Kính. Ðọc lời nguyện cho mọi
người. Ðây là lần đầu tiên những người tân tòng tham dự lời nguyện, nên dành phần tích cực cho họ.

Phần Thứ IV:
Phụng Vụ Thánh Thể
Linh mục tiến tới bàn thờ và bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ. Nên để cho các tân tòng
dâng bánh rượu
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...
Lời tiền tụng Phục Sinh 1
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. 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!...

Khi dùng kinh Tạ Ơn 1, thì đọc kinh "Cùng hiệp thông"và kinh "Vậy lạy Cha" riêng,
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...
Ðể giải tán, phó tế hoặc chính linh mục nói:
X. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia.
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.

Chúa Nhật Phục Sinh
Và Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh
Thánh lễ chính ngày
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào
cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho
chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Người là Thiên
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ Vượt Qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho
Giáo Hội được tái sinh vào đời sống mới, và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I: "nhất là trong ngày cực thánh này"
Khi dùng kinh Tạ Ơn I thì đọc kinh "Cùng hiệp thông..." và kinh "Vậy, lạy Cha..."
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã thương đổi mới Hội Thánh; xin Chúa
cũng luôn che chở giữ gìn, để Hội Thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin...
Ðể giải tán, phó tế hoặc chính linh mục nói:
X. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia
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.

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy để ban cho Giáo Hội sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em
tân tòng. Xin cho đời sống của họ luôn biểu lộ ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích thánh tẩy họ vừa lãnh nhận với
tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin...
Không đọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của toàn thể dân Chúa khắp trần gian; Chúa đã kêu gọi chúng
con tin theo Chúa và cho được tái sinh trong bí tích thánh tẩy, xin cũng dẫn dắt chúng con về cõi phúc muôn
đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin tuôn đổ xuống lòng tín hữu ơn dồi dào của mầu nhiệm Vượt Qua. Chúa đã đưa chúng con
vào đạo thánh Chúa là con đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời, xin giúp chúng con biết đáp đền cho cân
xứng. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua để đưa chúng con từ cõi chết bước vào cuộc sống. Xin
tuôn đổ hồng ân dồi dào cho dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm
hoan lạc chúng con sẽ tận hưởng đời sau. Chúng con cầu xin...
Không đọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn
mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và được hưởng phúc
lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho con cái trong nhà được hồng ân vô giá là bí tích thánh tẩy. Xin
nhận lời chúng con khẩn nguyện mà chuẩn bị lòng trí chúng con cho đáng hưởng vinh phúc muôn đời.
Chúng con cầu xin...

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Cha từ ái, hằng năm Chúa ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh
của Chúa Giê-su; xin cho những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh
cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, đây là hy lễ làm giá chuộc muôn người; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thực hiện ơn cứu
độ cho hồn xác chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô; xin thanh tẩy chúng
con sạch mọi vết nhơ con người cũ, và biến đổi chúng con thành tạo vật mới. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa; xin ban
cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin và đoàn
kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tạ ơn này cầu cho anh chị em đã được tái sinh; cúi xin Chúa vui lòng chấp
nhận và không ngừng che chở Hội Thánh. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu
chuộc chúng con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn để nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại, và cho
hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc
giao hoà với Chúa; xin cho cả cuộc đời chúng con nói lên chính mầu nhiệm mà chúng con cử hành với tất cả
niềm tin. Chúng con cầu xin...
Không đọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, xin thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu chúng con hằng mong ước: là thức
tỉnh chúng con đang mải mê thế sự, biết vươn lên tìm kiếm những phúc lộc Nước Trời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu
khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của
người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban đoàn dân thánh ngày thêm đông số; xin đoái nhìn và ban phúc
trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua, để mầu
nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho moi người tín hữu.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua
Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây
mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Tuần II Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng
dân thánh, cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng: chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con

bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh. Người là
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con (và đặc biệt là của những anh chị em tân tòng)
Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy, xin cũng dẫn đưa
chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh I
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức Kitô là Ðấng đã chết và
sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi
trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo Hội được niềm vui khôn tả, giờ đây xin vui
lòng chấp nhận của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là
hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua,
Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây
mai sau cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con biết lấy cuộc đời bày tỏ cho mọi người thấy sức sống của
Ðức Kitô phục sinh, Ðấng chiến thắng tử thần; giờ đây chúng con đã nhận lãnh mầm sống Người ban tặng,
xin cho chúng con mang lại những hoa quả dồi dào. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu
nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu.
Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu
chuộc chúng con; xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Là nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho
hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, để hết thảy
chúng con chân thành tin kính mừng Ðức Kitô sống lại, xin cho chúng con cũng hết lòng cảm mến đón rước
Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn
thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho
bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần
thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng
con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Ðức
Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mầu nhiệm Vượt Qua đã đem lại cho chúng con ân huệ dồi dào; xin cho
chúng con được thấy những ân huệ Chúa ban sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời chúng con. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ vật chúng con dâng làm hy lễ. Chúa đã
thương thanh tẩy chúng con, xin ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình
yêu của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng
con cho đáng hưởng sự sống muôn đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn
chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu
xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Ðức Giêsu chịu khổ hình thập giá và phục sinh vinh hiển
để giải thoát chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin cho chúng con được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu
nhiệm Phục Sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn
mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này và được hưởng phúc lộc
muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu
khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử; giờ đây xin lấy tình Cha
mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin vào Ðức Kitô, chúng con được trở nên những người tự do đích thực,
và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa
cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền
dạy, và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện
và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...

Tuần III Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật III Phục Sinh

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại, và chan chứa
niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng
được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo Hội được niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui
lòng chấp nhận của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là
hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua,
Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây
mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường
ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì
thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã
thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm
tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng
con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn
chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu
xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa mở cửa Nước Trời đón nhận những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần; xin gia
tăng hồng ân cho những con cái đã được Chúa thanh tẩy, để mọi người chúng con xứng đáng hưởng phúc
lộc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo Hội niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui lòng
chấp nhận của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh
phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua,
Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây
mai sau cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con là con cái trong gia đình, Chúa đã thương ban niềm vui cho chúng con,
thì xin cho chúng con cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Ðức Kitô phục sinh. Người là Thiên Chúa
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu
nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng, nhằm
cứu chuộc chúng con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và
cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong mùa Vượt Qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô
biên là giải thoát chúng con khỏi bóng đêm lầm lạc; xin cho chúng con được tận hưởng ơn cứu độ Chúa ban
và ngày càng gắn bó với lời chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho
bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần

thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con,
xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới, nhờ kết hợp với Ðức Kitô
phục sinh, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đã được phúc đón nhận Tin Mừng Ðức Kitô sống lại; xin Chúa
ban Thánh Thần tình yêu dẫn chúng con bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa
cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy,
và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và
ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho những ai tin vào Chúa được tái sinh nhờ nước thánh tẩy để nên một với Ðức
Kitô, xin Chúa thương phù trì giúp họ luôn chiến thắng tội lỗi và trung thành đáp lại tình thương của Chúa.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn
mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và được hưởng phúc
lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu
khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tuần IV Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, vị Mục Tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến
vào thiên quốc; xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người vào chung hưởng hạnh
phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn
thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu
nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng
con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Chúa cứu chuộc bằng máu châu báu của
Ðức Giêsu Kitô. Cúi xin Chúa giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời. Chúng con
cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên; xin rộng ban cho các tín
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được
hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo Hội được niềm vui khôn tả: giờ đây xin vui
lòng chấp nhận của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là
hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa
đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau
cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc trường sinh. chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp mừng mầu nhiệm Ðức Kitô phục sinh; xin cho
chúng con biết hưởng trọn niềm vui vì được Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu
nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi tín hữu. Chúng con
cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng, nhằm
cứu chuộc chúng con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn, mà nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại, và
cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp hèn, là hạnh phúc của người công chính;
này chúng con đang khao khát trông chờ những hồng ân Chúa hứa, xin nghe lời chúng con tha thiết nài van
và ban cho được thoả lòng ước nguyện. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu, là làm cho
bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần vào
thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng
con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Ðức
Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu mà cứu chuộc con người và nâng lên địa vị cao sang hơn tình
trạng nguyên thủy; xin nhớ lại công trình kỳ diệu này và giúp chúng con trung thành luôn mãi với ơn tái sinh
Chúa đã ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ vật chúng con dâng làm hy lễ. Chúa đã
thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm
tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng
con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn
chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu
xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho chúng con
được tự do hoàn toàn; xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà cho chúng con biết nhận Chúa là lẽ sống và tìm
được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn
mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này và được hưởng phúc lộc
muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu
khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy để tái tạo chúng con nên người mới. Xin cho
chúng con tích cực sống mầu nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng con mang lại nhiều
hoa trái và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa
cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy,
và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và
ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...

Tuần V Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận
làm nghĩa tử; xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho
chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu
xin...
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu là làm cho bánh
và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần thiên
tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con
cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng
con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu
luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã
thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với tình yêu của
Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng
con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn
chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu
xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng con, cho chúng con được hưởng sự
sống muôn đời; xin đừng để chúng con nghi hoặc, nhưng luôn luôn tin cậy vững vàng sẽ thấy Chúa thực
hiện những gì Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo Hội được niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui
lòng chấp nhận của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là
hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua,
Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây
mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền.
Chính Chúa đã giải cứu chúng con thoát khỏi cảnh tối tăm lầm lạc, xin cũng đừng để chúng con lìa bỏ ánh
sáng chân lý Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu
nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi tín hữu. Chúng con
cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu
chuộc chúng con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn, mà nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho
hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã thương thánh hoá chúng con là những người tội lỗi, đã giáng phúc cho chúng con là
những người bất hạnh. Xin gìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố những việc Chúa đã làm; này chúng
con là những kẻ nhờ tin mà được nên công chính, xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con bền đỗ đến cùng.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đã thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho
bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần
thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con,
xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới, nhờ kết hợp với Ðức Kitô
phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, này chúng con được hoan hỷ mừng mầu nhiệm Vượt Qua, xin cho chúng con biết ăn ở thế nào
cho phù hợp với mầu nhiệm đó, để Ðức Kitô sống lại luôn giữ gìn và cứu độ chúng con. Người là Thiên
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận lễ tế này là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa
cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô con Chúa như lời Người truyền dạy,
và chúng con đã được rước Mình và Máu thánh Người: cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và
ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy cho chúng con được tái sinh và
thông phần vào sự sống của Chúa. Giờ đây chúng con được trở nên công chính, đáng hưởng phúc trường
sinh bất tử. Xin Chúa thương nâng đỡ phù trì, đưa chúng con vào cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn
mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và được hưởng phúc
lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu
khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tuần VI Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng
mừng Ðức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi
mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương
thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu
của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng
con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn
chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu
xin...

Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mầu nhiệm Vượt Qua đã đem lại cho chúng con ân huệ dồi dào xin cho
chúng con được thấy những ân huệ Chúa ban sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời chúng con. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo Hội được niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui
lòng chấp nhận của lễ Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là
hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua,
Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả xác thân yếu hèn của chúng con đây
mai sau cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con được tươi trẻ lại và chan chứa
niềm vui, vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng
được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu
nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng
con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu
chuộc chúng con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho
hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm Ðức Kitô Con Chúa phục sinh; xin nhận lời
chúng con khẩn nguyện và cho chúng con được cùng thần thánh đón mừng Người quang lâm vinh hiển.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu là làm cho bánh
và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần vào
thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng
con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hiệp với Ðức
Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Nơi nào mừng lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới, thì đọc:
Lạy Chúa, Chúa đã cho dân Chúa được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua; xin cho chúng con được luôn
luôn hoan hỷ vui mừng vì Ðức Kitô đã sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ vật chúng con dâng làm hy lễ. Chúa đã
thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm
tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mời chúng
con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả trong tâm hồn chúng con,
và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng con trong bí tích thánh tẩy, cho
chúng con được hưởng sự sống muôn đời; xin hướng lòng chúng con lên cùng Ðấng đang ngự bên hữu
Chúa, để trong ngày Người trở lại chúng con được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc
trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Nơi nào mừng lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới thì đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho hết mọi người trên thế giới đón nhận Tin Mừng Ðức Kitô
mà Hội Thánh không ngừng rao giảng, và xin cho chúng con là nghĩa tử được hưởng nhờ ơn cứu độ của Ðức
Kitô, Ðấng đổ máu đào trên thập giá để làm chứng cho sự thật. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn
mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này và được phúc lộc muôn
đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu
khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận
làm nghĩa tử; xin lấy tình Cha mà ây yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho
chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu
xin...
Nơi nào mừng lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới thì đọc:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con thực sự cộng tác vào công trình cứu độ; và để chúng con không ngừng
sống mầu nhiệm Vượt Qua, xin dạy chúng con biết tìm kiếm những của cải muôn đời tồn tại của Nước Trời.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa
cũng thương tình biến đổi chúng con thành lễ vật muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy;
và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và
ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...

Lễ Thăng Thiên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời
cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn
chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng
Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng Con Một Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa
những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục
sinh cùng Ðức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc
lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Ðức Kitô, Vị Thủ Lãnh của chúng con
đang hiển trị. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tuần VII Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thánh lễ Chúa Nhật này dành cho những nơi đã mừng lễ Thăng Thiên vào thứ Năm tuần VI Phục Sinh.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con tin thật rằng Ðức Kitô, Ðấng cứu chuộc nhân loại đang ngự bên hữu Chúa trong
vinh quang. Xin nhận lời chúng con tha thiết cầu khẩn mà làm cho chúng con nghiệm thấy Người ở giữa
chúng con hằng ngày cho đến tận thế, như lời Người đã hứa trước khi lên trời. Người là Thiên Chúa hằng
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, mà làm cho thánh lễ chúng con
đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ, xin nhận lời chúng con cầu khẩn; và nhờ bí tích chúng con vừa tham dự,
xin giúp chúng con là chi thể của Ðức Kitô, hằng tin tưởng sẽ được đồng vinh hiển với Người là Thủ Lãnh
của chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng con, để chúng con hằng nhận ra
thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho của lễ tinh tuyền này thanh tẩy chúng con sạch muôn tội lỗi và tuôn đổ thần lực bởi
trời xuống tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con,
xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ để hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Ðức Kitô
phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng con, để
Người biến đổi chúng con thành đền thờ vinh quang của Người. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, mà làm cho thánh lễ chúng con
đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy,
và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và
ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...

Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh;
xin cho cộng đoàn tín hữu chúng con đem hết nhiệt tình phụng sự Chúa và luôn luôn hiệp nhất cùng nhau.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính; xin
Chúa thương chấp nhận và thánh hoá chúng con cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng
con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự tiệc thánh Ðức Kitô; xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng.
Ước gì hiệu năng của tiệc thánh này vừa thanh tẩy chúng con nên trong sạch vừa mở rộng tâm hồn chúng
con đón nhận hồng ân cao cả đó. Chúng con cầu xin...

Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần, để Người biến đổi lòng chúng con, giúp chúng con ăn ở sao
cho đẹp lòng Chúa như những người con thảo. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa
cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bàn tiệc Chúa dọn ra; xin cho lời hằng sống soi dẫn trí lòng và bánh
bởi trời dưỡng nuôi hồn xác, hầu chuẩn bị chúng con sẵn sàng nhận lãnh muôn hồng ân Thánh Thần ban
tặng. Chúng con cầu xin...

Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Ðức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con
vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho chúng con thêm
lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng và sai Thánh Thần đến thanh tẩy chúng
con cả xác hồn, khiến của lễ này đáng được Chúa Cha vui nhận. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con dự tiệc thánh để thanh tẩy và bồi dưỡng chúng con; xin cho hồng ân
chúng con vừa lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu xin...

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được hoan hỷ sống trọn mùa Phục Sinh này; xin
Chúa cũng ban ơn giúp chúng con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Ðức Kitô đã đổi mới chúng con. Người là
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần là Ðấng đem lại ơn tha tội ngự xuống lòng chúng con, để Người chuẩn bị
chúng con cử hành lễ tế này. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã đưa chúng con từ giao ước cũ bước vào giao ước mới; xin đừng để chúng con ra hư
hỏng vì tội lỗi, nhưng xin thương cử Chúa Thánh Thần đến biến đổi hồn xác chúng con. Chúng con cầu
xin...

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Thánh lễ vọng
Thánh lễ này cử hành chiều thứ Bảy, trước hoặc sau kinh Chiều I Chúa Nhật Hiện Xuống
Ðọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn chúng con dành trọn năm mươi ngày để cử hành
mầu nhiệm Vượt Qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần. Ðể các dân tộc trên thế giới, tuy ngôn ngữ bất
đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin...
Hoặc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho ánh huy hoàng rực rỡ của Chúa là chính Ðức Kitô, giãi sáng trên
chúng con. Và xin ban sức mạnh của Thánh Thần làm cho tâm hồn con cái Chúa, đã được tái sinh nhờ bí
tích thánh tẩy, ngày càng thêm bền vững trung kiên. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến thánh hoá những của lễ chúng con dâng. Và nhờ những của lễ này, xin
cho Giáo Hội sống trọn tình yêu mến hầu trở nên dấu hiệu cho muôn dân nhận biết ơn cứu độ của Chúa.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, như xưa Chúa đã ban cho các Tông Ðồ Chúa những ơn kỳ diệu của Thánh Thần, giờ đây, nhờ
thần lương chúng con vừa lãnh nhận, xin cho lòng chúng con cũng cháy lửa yêu mến của Thánh Thần.
Chúng con cầu xin...

Thánh lễ chính ngày
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai đi rao giảng Tin
Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công
trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con
cầu xin...
Ðọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô, mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu
hiểu mầu nhiệm hy lễ, và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Ðể hoàn
thành mầu nhiệm Vượt Qua, hôm nay Chúa rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Chúa
nhận làm nghĩa tử, nhờ kết hợp với Con Một Chúa. Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh
Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên
xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống
lại, đều mừng rỡ hân hoan. Ðồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và không
ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho Giáo Hội những hồng ân cao cả là Thần Khí và bánh bởi trời; xin bảo
toàn ơn Chúa tặng ban, để Thần Khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi
trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Ðể giải tán dân chúng, phó tế hay Linh mục nói:
X. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Halêluia. Halêluia.
Ð. Tạ ơn Chúa. Halêluia. Halêluia.

Tuần 1 Mùa Thường Niên
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa thay cho Chúa Nhật 1 Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn; nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận, để giúp
chúng con biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con đang thành khẩn tiến dâng, để nhờ của lễ này, chúng
con được thánh hoá, và đạt được những điều chúng con tha thiết cầu xin. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con trong thánh lễ này; xin cũng cho chúng con
hằng biết sống thánh thiện mà phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

Các Tuần 2 đến 10 Mùa Thường Niên
Tuần 2 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất; xin dủ thương chấp
nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi
chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Ðức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của
Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bởi trời; xin ban Thánh Thần là
nguồn mạch tình yêu giúp chúng con cũng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con
cầu xin...

Tuần 3 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ
kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng Thánh Thần mà thánh hoá,
để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Ðức Kitô,
con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa
ban. Chúng con cầu xin...

Tuần 4 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn;
cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con; xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào
của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin...

Tuần 5 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở
chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để
nuôi dưỡng loài người; xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một
chén rượu; xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiê�p nhất trong tình yêu của Ðức Kitô, để
nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Tuần 6 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế
nào, để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này, tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng
muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời, xin dạy chúng con không ngừng khao
khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin...

Tuần 7 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng
cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh Danh Thánh; cúi xin Chúa vui lòng
chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này; giờ đây xin nhớ lại lời hứa
mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Tuần 8 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con
được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa
lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng
con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, ước chi tiệc Thánh Thể này sau
khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường
sinh. Chúng con cầu xin...

Tuần 9 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn; xin đẩy
xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên
bàn thờ, và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử
hành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; xin ban Thánh Thần xuống hướng
dẫn chúng con, để chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm hầu đáng được
hưởng vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin...

Tuần 10 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van mà soi sáng cho biết
những gì là chính đáng, và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa chúng con dâng tiến lễ vật này, để tỏ lòng thần phục suy tôn; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận
và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bổ dưỡng chúng con, cho chúng con thoát
khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin. . . . .

Các Tuần 11 đến 20 Mùa Thường Niên

Tuần 11 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người
chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa hằng tuôn đổ
hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này, làm lương thực nuôi sống thể xác và làm
bí tích đổi mới tâm hồn; xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và
thể xác chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích Thánh Thể, là mối dây liên kết mọi người chúng con trong
Chúa; xin cho bí tích này cũng làm cho hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin...

Tuần 12 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho
khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa; cúi xin Chúa
vui lòng chấp nhận, và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm
tình làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước Mình và Máu Con Chúa để đổi mới
chúng con, xin cho chúng con được chắn chắn hưởng ơn cứu độ, nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này.
Chúng con cầu xin...

Tuần 13 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh
sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng
chân lý Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế
thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là
nguồn mạch sức sống dồi dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn
đời. Chúng con cầu xin...

Tuần 14 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được
hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng
dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và
không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin...

Tuần 15 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay;
xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này; xin thương đoái nhìn và
làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này
được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Tuần 16 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm
lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ
theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như

xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh
Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con,
xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin...

Tuần 17 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng
có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng
qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp
nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt
tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức
Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn
chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Tuần 18 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa
cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp tục chở
che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Tuần 19 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi
xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải
thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu
xin...

Tuần 20 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là
cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô; xin
cho chúng con được trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng
phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Các Tuần 21 đến 30 Mùa Thường Niên
Tuần 21 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu
luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Ðức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo; xin
thương tình ban cho Giáo Hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày
thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin...

Tuần 22 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin..
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con
cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc; xin cho Bí Tích này giúp chúng con
thêm lòng yêu mến, và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin...

Tuần 23 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận
làm nghĩa tử, xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn; này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho
chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà
thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo và ước chi tiệc Thánh
chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và Bánh Thánh để dưỡng nuôi và thêm sức
mạnh cho chúng con; xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này hầu đáng được thông phần sự
sống của Ðức Kitô luôn mãi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tuần 24 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận
tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người
chúng con dâng mà tôn vinh Danh Thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không
còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin...

Tuần 25 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp
chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng
con được hưởng những hồng ân cao cả, mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô nuôi dưỡng chúng con; xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con
luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng
ngày. Chúng con cầu xin...

Tuần 26 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả;
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con
đang hết lòng theo đuổi, chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận, và mở cho chúng con nguồn
mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ này, chúng con đã chung phần đau khổ với Ðức Kitô Con Một Chúa; xin Chúa
thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người hằng sống và
hiển trị muôn đời.

Tuần 27 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắt rứt lương tâm chúng con, và thương ban những
ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính; xin
Chúa thương chấp nhận và thánh hoá chúng con, xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Ðức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người
và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin...

Tuần 28 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy, Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con
đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả. Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng
con; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống
và hiển trị muôn đời...

Tuần 29 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này, với tâm hồn tự do của con cái Chúa,
để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu
xin..
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tời bàn tiệc Nước Trời và ban dồi dào sức sống mới, xin Chúa phù
trợ chúng con trong cuộc sống hằng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng
con cầu xin...

Tuần 30 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục và xin cho lễ tạ ơn này góp
phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành để
nhờ thánh lễ tưởng niệm Ðức kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người. Người hằng sống
và hiển trị muôn đời...

Các Tuần 31 đến 34 Mùa Thường Niên
Tuần 31 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho
chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được Mình và Máu Ðức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi
chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích
này. Chúng con cầu xin...

Tuần 32 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con, trên đường về với
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng; để khi cử hành lễ tưởng
niệm Con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con, và tuôn đổ
trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời
ngay thẳng. Chúng con cầu xin...

Tuần 33 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt
vời: xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con thành kính dâng lên Chúa lễ vật này, xin vui lòng chấp nhận, và giúp chúng con
trung thành phụng sự Chúa, để mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền
dạy, và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện
và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin...

Tuần 34 Mùa Thường Niên
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa,
để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, theo lời Chúa dạy, chúng con dâng những lễ vật này để chúc tụng Thánh Danh; cúi xin Chúa
vui lòng chấp nhận, và giúp chúng con hằng tuân giữ luật Chúa truyền, hầu cũng được trở nên của lễ đẹp
lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con được hạnh phúc tham dự vào sự sống của Chúa, xin dủ lòng thương
đến chúng con và đừng để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin...

Chúa Nhật Cuối Cùng Mùa Thường Niên
Ðức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Kitô
là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi
vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng
con cầu xin...
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hoà giải của Ðức Kitô, và tha thiết van nài cho mọi
dân, mọi nước, nhờ Người, được hiệp nhất và bình an. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc
thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã xức dầu hoan lạc tấn phong Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con làm linh mục
đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hoà giải và tinh tuyền, người
hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại
cho Chúa là Ðấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cữu và vô biên: vương quốc đầy tràn sự thật và sự
sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa
vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Ðức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, chúng
con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời: xin cho chúng con được mãi mãi cùng Người
hưởng vinh quang thiên quốc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống
Chúa Ba Ngôi
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh
hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con
hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển.
Chúng con cầu xin...
Ðọc kinh tin kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoá lễ
vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất,
không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng
con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi
tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng
cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần
ngợi khen Chúa và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, và lời chúng con tuyên
xưng Chúa là một Chúa Ba Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Chúa Nhật sau Lễ Chúa Ba Ngôi
Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời
tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến
yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh tin kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng
sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên bí ti�ch nhiệm mầu,
đem lại cho Hội Thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Thánh Thể
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp
với Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng
phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II sau Lễ Hiện Xuống
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Ðức Kitô, Con Một Chúa yêu dấu, Chúa ban cho chúng
con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì thương yêu chúng con. Xin dạy chúng
con biết tìm đến Thánh Tâm Người để hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Hoặc:
Lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã muốn cho Thánh Tâm Con Một Chúa bị đâm thâu, khiến kho
tàng tình yêu vô biên được mở ra để chúng con hưởng nhờ. Xin cho chúng con hằng sốt sắng tôn sùng
Thánh Tâm Người, và biết đền tội chúng con cho cân xứng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Ðức Kitô Con Chúa hằng ưu ái, xin vui lòng chấp nhận
những lễ vật này như của lễ hy sinh đền tội chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
Vì tình thương lạ lùng khi chịu trên thập giá. Người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm
thủng, Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của Hội Thánh. Nhờ đó, khi mọi người
chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Ðấng Cứu Thế, thì được luôn vui mừng múc tận
nguồn ơn cứu độ muôn đời.
Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô
rằng:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Ðức Kitô Con Một Chúa, để
chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra Người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng
con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Phần Riêng Các Thánh
Tháng Giêng
Ngày 02 tháng giêng
Thánh Ba-Xi-Li-Ô Và Thánh Ghê-Gô-Ri-Ô Na-Di-En, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Ngày lễ chung các thánh mục tử: giám mục, hoặc tiến sĩ Hội Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng rỡ nhờ gương sáng và lời giảng dạy của hai thánh Ba-xili-ô và Thánh Ghê-gô-ri-ô. Xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý của Chúa và hết lòng yêu
mến đem ra thực hành. Chúng con cầu xin...

Ngày 05 tháng giêng
Thánh Gio-an Neumann
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha, Cha đã kêu gọi thánh Giám Mục Gio-an Neumann, nổi tiếng vì công việc mục vụ và lòng bác
ái, để lãnh đạo dân Cha tại Mỹ Châu. Xin Cha cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của người, biết chăm lo
công việc giáo dục giới trẻ theo tinh thần đạo Chúa Kitô, và được vững mạnh nhờ lòng bác ái yêu thương, để
không ngừng giúp cho Giáo Hội được phát triển. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha đầy lòng nhân hậu từ bi, xin đoái thương nhìn đến lễ phẩm chúng con dâng lên Cha trên bàn thờ.
Xin Cha cho chúng con được nên giống hình ảnh Con Cha là Ðức Kitô, như Cha đã cho thánh gio-an
Neumann được bắt chước điều Người cử hành. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các thánh mục tử
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Cha, chúng con được tái tạo khi chúng con tham dự để tưởng niệm mầu nhiệm Con Cha chết và sống
lại. Chúng con khẩn khoản nài xin Cha cho chúng con được cảm nghiệm sức mạnh của bí tích này theo
gương thánh Gio-an Neumann và không ngừng hiệp thông với Giáo Hội nhờ mối giây hiệp nhất và chân lý.
Chúng con cầu xin...

Ngày 14 tháng giêng
Chân Phúc Phê-rô Donders
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Ðấng đã tỏ lòng từ bi thương xót cách lạ lùng đối với những người phong cùi nơi chân
phúc Phê-rô Donders. Xin Cha thương cho chúng con biết noi gương người và dựa vào lời chuyển cầu của
người, mà thực hiện những việc bác ái đối với những người anh em bị bỏ rơi hơn cả và nhờ vậy có thể phục
vụ Cha nơi nững người anh em đó. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha, xin Cha vui lòng chấp nhận lễ vật mà dân Cha tiến dâng. Khi chúng con kính nhớ công trình
tình thương vô biên của Ðức Kitô, xin cho chúng con được bền vững trên con đường phụng sự Cha và phục
vụ tha nhân, nhờ lời chuyển cầu của chân phúc Phê-rô Donders. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Cha, chúng con đã được hưởng những hồng ân do nhiệm tích sinh ơn cứu độ đem lại. Chúng con nài
xin Cha cho chúng con được thông phần vinh quang của Cha, khi noi gương bác ái của chân phúc Phê-rô
Donders. Chúng con cầu xin...

Ngày 17 tháng giêng
Thánh An-tôn, Viện phụ
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh An-tôn, viện phụ, sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng sự
Chúa. Xin Chúa nhận lời người nguyện giúp cầu thay cho chúng con biết quên mình để một niềm yêu mến
Chúa trên hết mọi sự . Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ các tôi tớ Chúa dâng trên bàn thờ để kính nhớ thánh An-tôn. Xin đừng để
của cải trần gian trói buộc chúng con, nhưng xin cho chúng con được sung túc vì có Chúa làm gia nghiệp.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho chúng con luôn
đập tan mọi mưu chước kẻ thù như Chúa đã cho thánh An-tôn vẻ vang chiến thắng, khi đương đầu với
quyền lực tối tăm. Chúng con cầu xin...

Ngày 21 tháng giêng
Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh trinh nữ tử đạo.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những
gì hùng mạnh. Hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ A-nê tử đạo về trời. Xin cho chúng con
hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin. Chúng con cầu xin...

Ngày 24 tháng giêng
Thánh Phan-xi-cô đờ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Phan-xi-cô đờ Xan, giám mục, biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi
người hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại biết hết lòng
phục vụ anh em, để làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ cứu độ chúng con dâng; vì của lễ này, xin lấy lửa yêu mến của Thánh
Thần đốt nóng tâm hồn chúng con, như xưa Chúa đã dùng ngọn lửa ấy thiêu đốt tâm hồn rất hiền hậu của
Thánh Phan-xi-cô. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ bí tích chúng con vừa lãnh nhận, xin cho chúng con ở đời này sống hiền
lành và bác ái như Thánh Phan-xi-cô, để mai sau được hưởng vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin...

Ngày 25 tháng giêng
Thánh Phao-lô Trở Lại
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của Thánh Phao�Lô Tông Ðồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay
mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Ðức Kitô, xin cho chúng con hằng noi theo gương thánh nhân
để lại mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần
Chúa tuôn đổ ánh sáng đức tin vào lòng chúng con, như xưa Người vẫn soi sáng Thánh Phao-Lô Tông Ðồ,
để thánh nhân loan truyền vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng tông đồ
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận đốt lửa yêu mến trong lòng
chúng con, như xưa thánh Phao-lô tông đồ đã nhờ lửa yêu mến đó mà xả thân lo lắng cho tất cả các giáo
đoàn. Chúng con cầu xin...

Ngày 26 tháng giêng
Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử, giám mục
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, những đức tính xứng bậc tông đồ. Xin nhận lời
các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con khi còn ở đời này biết sống ngay lành và thánh
thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin...

Ngày 28 tháng giêng
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh tiến sĩ Hội Thánh, hoặc các thánh mục tử,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Tô-ma trở nên một bậc thầy lỗi lạc vì đã ban cho người lòng tha thiết
sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng
con ngày càng hiểu biết điều người dạy và ra công bắt chước việc người làm. Chúng con cầu xin...

Ngày 31 tháng giêng
Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu
niên là thánh linh mục Gio-an Bốt-cô. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con để chúng con
biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu độ. Chúng con cầu xin...

Tháng Hai
Ngày 2 tháng hai
Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh
Lễ kính
Làm phép và kiệu nến
Hình thức 1: kiệu nến giáo dân tụ họp ngoài nhà thờ chính
Chủ tế chào giáo dân như thường lệ và đọc:
Anh chị em thân mến, cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế giáng
sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giu-se dâng cho Thiên Chúa
Cha trong đền thánh.
Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Người làm theo luật dạy, nhưng thực ra, qua biến cố này, Người đến gặp dân
Người. Quả vậy, cụ già Si-mê-on và nữ ngôn sứ An-na, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã tới đền thánh.
Cũng chính nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà các ngài đã nhận ra em bé Giêsu chính là Chúa của mình và
hoan hỷ loan báo cho những người khác.
Phần chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta đã được Chúa Thánh Thần quy tụ nơi đây, và chúng ta sẽ
cùng nhau tiến về nhà Chúa gặp Ðức Ki-tô. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp Người, sẽ nhận ra Người khi bẻ
bánh, trong lúc đợi chờ Người trở lại vinh quang.
Làm phép nến:
Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là Ðấng tạo thành ánh sáng. Chúa đã chỉ cho cụ già Si-mê-on nhận ra
Ðức Ki-tô chính là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban phúc lành mà 
thánh hoá những cây nến này. Xin nhận lời dân Chúa đang tụ họp, miệng ca mừng Thánh Danh, tay cầm đèn
cháy sáng: Ước gì chúng con luôn thẳng đường ngay lối tiến đến cùng Ðức Ki-tô là ánh sáng chẳng bao giờ
tàn lụi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Chủ tế thinh lặng rảy nước thánh.
Chủ tế nhận nến và bắt đầu đi kiệu, ngài nói:
Chúng ta cùng an vui tiến bước để chào đón Chúa Ki-tô.
Sau khi đi kiệu thì hát kinh vinh danh thánh lễ như thường
Hình thức 2: nghi thức nhập lễ trọng thể; giáo dân tụ họp trong nhà thờ.
Chủ tế đến nơi đã định ngoài cung thánh; chào khuyên, làm phép nến, đi kiệu như hình thức I.
Thánh lễ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến
dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu
xứng đáng dâng mình trước thánh nhan. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa dâng mình cho Chúa như Con Chiên tinh tuyền để thế gian
được sống. Xin cho của lễ Hội Thánh đang hoan hỷ tiến dâng cũng được Chúa chấp nhận. Chúng con cầu
xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc
thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay, con Chúa, Ðấng hằng hữu, được
dâng tiến trong đền thờ và được Chúa Thánh Thần công bố là vinh quang của Ít-ra-en và là ánh sáng soi
đường cho muôn dân. Vì thế, khi vui mừng nghênh đón Ðấng Cứu Ðộ, chúng con hiệp với các Thiên thần và
các thánh ca tụng Chúa mà không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đáp lại lòng mong đợi của ông Si-mê-on là không để ông lìa đời trước khi đón nhận Ðức
Kitô. Xin cho bí tích thánh thể chúng con vừa lãnh nhận kiện toàn ơn Chúa nơi chúng con, và khi đến ngày
đi gặp Ðức Kitô, xin cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 5 tháng hai
Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh trinh nữ, tử đạo
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, thánh nữ A-ga-ta đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, vì vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can
trường hi sinh tử đạo. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu cho chúng con được ơn tha thứ. Chúng con cầu
xin...

Ngày 6 tháng hai
Thánh phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã gọi thánh phao-lô Mi-ki và các bạn bước lên thập
giá để vào cõi trường sinh. Xin Chúa thương nhận lời các Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con hằng
can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành giữ vững đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, là Cha chí thánh, chúng con dâng những lễ vật này để tưởng niệm các thánh đã làm chứng cho
Chúa. xin Chúa thương chấp nhận và làm cho chúng con cũng trở thành những chứng nhân bất khuất khi
phải tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiệm thập giá sáng chói cách lạ lùng trong cuộc đời các thánh tử đạo.
Xin ban cho chúng con, vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó cùng Chúa Kitô, và không
ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 10 tháng hai
Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh trinh nữ, hoặc các thánh tu sĩ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh nữ Cô-lát-ti-ca. Xin cho chúng con theo gương người
để lại biết hết lòng mến yêu phụng thờ Chúa và cảm nghiệm tình thương Chúa ngọt ngào. Chúng con cầu
xin...

Ngày 11 tháng hai
Ðức Mẹ Lộ-đức
Lễ nhớ
Lấy lễ chung Ðức Mẹ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhận hậu, ngày hôm nay chúng con kính nhớ Ðức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội là
Thánh Mẫu của Con Một Chúa. Xin nhận lời Ðức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con là
những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

Ngày 14 tháng hai
Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em thánh Sy-ri-lô và thánh Mê-tô-đi-ô, để đưa các dân tộc Xi-la-vô-ni-a
tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi chúng con thành dân
riêng của Chúa luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng. Chúng
con cầu xin...

Ngày 22 tháng hai
Lập Tông Toà Thánh Phê-Rô
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin
của thánh tông đồ Phê-rô. Xin gìn giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương nhận lời nguyện và lễ vật của Hội Thánh, để nhờ thánh Phê-rô dạy dỗ, Hội Thánh
giữ được đức tin toàn vẹn, và nhờ người dẫn dắt mà được hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Phê-rô tông đồ, Chúa đã cho chúng con thông phần Mình và Máu
Ðức Kitô. Xin cho tiệc thánh này nên dấu chỉ hiệp nhất và bình an trong chúng con. Chúng con cầu xin...

Ngày 23 tháng hai
Thánh Pô-li-cáp, giám mục tử đạo
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh tử đạo, hoặc các thánh mục tử, giám mục.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Tể càn khôn, Chúa đã cho thánh giám mục Pô-li-cáp gia nhập vào hàng ngũ các anh hùng tử
đạo. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp. Cho chúng con được cùng người uống chén đắng của
Ðức Kitô, để mai ngày được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Tháng Ba
Ngày 4 tháng ba
Thánh Ca-xi-mia
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh nam
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã gọi chúng con làm tôi tớ Chúa, để cùng Chúa làm chủ trái
đất này. Vì lời thánh Ca-xi-mia nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con biết sống thánh thiện ngay lành để
phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

Ngày 15 tháng 3
Thánh Clê-men-tê M- Hofbauer
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Cha đã tỏ bày lòng ưu ái đối với Dân Cha mà làm cho thánh Clê-men-tê
Ma-ri-a được lòng nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn và đã nhờ người mà loan báo vương quốc ân
sủng của Cha. Xin Cha cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của người, được phục vụ đức tin mà chính người
đã dạy và chỉ cho chúng con trên bước đường chúng con đi, nhờ gương sáng của đời sống người. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin Cha thương nhận lấy đời sống chúng con cùng với những lễ vật
nầy. Xin Cha dùng những mầu nhiệm chúng con long trong cử hành mà tăng cường sức mạnh của chúng
con, như Cha đã đoái thương làm cho thánh Clê-men-tê được mạnh sức. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các thánh mục tử
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Cha, Cha đã nuôi dưỡng chúng con trong bàn tiệc Thánh Thể là nơi tín hữu mọi thời tụ họp cách lạ
lùng. Xin Cha thương ban cho chúng con được lãnh nhận sức mạnh do bánh bởi trời và được nhận vào bàn
tiệc đời đời cùng với các thánh. Chúng con cầu xin...

Ngày 19 tháng ba
Thánh Gie-Se, Bạn Trăm Năm Ðức Maria
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giêsu cho thánh cả Giu-se và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong
giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho Giáo Hội luôn luôn
cộng tác với Ðức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời.
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xưa thánh cả Giu-se đã hết lòng phục vụ Ðức Kitô, Con Một Chúa Ðấng sinh làm con Ðức
Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử
hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giu-se, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thoả tại bàn
tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con
cầu xin...

Ngày 25 tháng ba
Lễ truyền tin
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria để
cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho
chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời.
Ðọc Kinh Tin Kính

Khi đến câu: "Bởi phép Chúa Thánh Thần..." thì bái gối.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng Giáo Hội nhận biết mình đã khởi đầu trong ngày Con Một Chúa nhập thể. Xin
chấp nhận của lễ Giáo Hội tiến dâng mà ban cho chúng con được hân hoan cử hành các mầu nhiệm của Con
Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
Khi nhận lời thiên sứ truyền tin, Ðức Trinh Nữ đã tin tưởng nghe theo và âu yếm cưu mang trong cung
lòng trinh khiết Ðấng sẽ sinh ra giữa nhân loại và vì nhân loại bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhờ đó
Cha trung thành thực hiện các lời hứa cho con cái Ít-ra-en và mặc khải Ðấng muôn dân đợi chờ.
Vì thế đạo binh các Thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Chúa, thờ lạy Chúa uy linh cao cả.
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể trong lòng Ðức Trinh nữ Maria là Thiên Chúa
thật và là người thật. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niềm tin chân thật ấy, và xin cho cuộc
chiến thắng phục sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng con
cầu xin...

Tháng Tư
Ngày 25 tháng tư
Thánh Mác-Cô, Tác Giả Sách Tin Mừng
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Mác-cô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con
được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy để trung thành bước theo Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Mác-cô, chúng con dâng lên Chúa của lễ này để ca tụng tạ ơn Chúa.
Xin Chúa thương chấp nhận và cho Giáo Hội mãi trung kiên rao giảng Tin Mừng. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các Tông Ðồ
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng chúng con vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể nơi bàn thờ Chúa. Xin cho bí tích
này thánh hoá chúng con và làm cho chúng con vững tin vào Tin Mừng mà thánh Mác-cô đã rao giảng.
Chúng con cầu xin...

Ngày 29 tháng tư
Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, khiến thánh nữ
vừa thiết tha chiêm ngưỡng Ðức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin nhận lời thánh nữ
chuyển cầu cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Ðức Kitô để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh
quang Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin nhận lễ tế cứu độ chúng con dâng tiến trong ngày lễ kính nhớ thánh nữ Ca-ta-ri-na, và cho
chúng con được thấm nhuần giáo huấn của người để thêm lòng sốt sắng cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chân
thật. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được Mình và Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Lương thực
này, xưa đã đem lại cho thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na sự sống của thân xác, nay xin cũng làm cho chúng con
được sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Tháng Năm
Ngày 1 tháng năm
Thánh Giuse thợ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của
Chúa. Xin nhận lời thánh cả Giuse chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm
vụ Chúa đã trao phó hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa là nguồn mạch lòng thương xót, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng trước Thánh Nhan nhân
ngày lễ thánh Giuse thợ. Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho của lễ này trợ giúp chúng con. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin dạy chúng con biết noi gương
thánh Giuse để lại mà làm chứng về đức ái Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con, nhờ đó chúng con sẽ được
hưởng bình an mãi mãi. Chúng con cầu xin...

Ngày 2 tháng năm
Thánh A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho thánh giám mục A-tha-na-xi-ô được can đảm đứng lên
bên vực niềm tin của Giáo Hội về thần tính của Ðức Kitô, Con Một Chúa. Xin nhận lời thánh nhân chuyển
cầu, cho chúng con biết nghe lời người giảng dạy để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng tiến trong ngày kính nhớ thánh A-tha-na-xi-ô. Xin cho
chúng con được cùng với thánh nhân tuyên xưng đức tin vẹn toàn để được hưởng nhờ ơn cứu độ Chúa đã
hứa cho những người làm chứng cho chân lý. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã cùng với thánh A-tha-na-xi-ô vững vàng tuyên xưng
Ðức Giêsu là Thiên Chúa thật. Ước gì Con Một Chúa, qua bí tích Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh
và sức sống dồi dào. Chúng con cầu xin...

Ngày 3 tháng năm
Thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ.
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Phi-líp-phê và thánh
Gia-cô-bê. Xin Chúa thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con biết thông phần vào
cuộc khổ nạn và phục sinh của Ðức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin nhận của lễ chúng con dâng để mừng lễ hai thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê tông đồ.
Xin cũng cho chúng con một tấm lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các Tông Ðồ
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho của ăn thánh chúng con vừa lãnh nhận thanh tẩy tâm hồn chúng con để cùng với hai
thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê tông đồ, chúng con được chiêm ngưỡng Chúa trong Ðức Kitô Con
Chúa và xứng đáng được hưởng sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 14 tháng năm
Thánh Mát-thi-a, tông đồ

Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Mát-thi-a để bổ sung nhóm mười hai Tông Ðồ. Cúi xin Chúa nhận lời
người cầu thay nguyện giúp cho chúng con, nay đang vui hưởng tình yêu của Chúa, mai sau cũng được kể
vào số những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh tông đồ Mát-thi-a, Giáo Hội thành kính dâng lên Chúa lễ vật này. Xin
Chúa thương chấp nhận và dùng quyền năng Chúa mà làm cho chúng con thêm mạnh mẽ vững vàng. Chúng
con cầu xin...
Lời tiền tụng các Tông Ðồ
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin hằng ban ân sủng dồi dào cho chúng con, để nhờ lời thánh Mát-thi-a chuyển cầu chúng
con được gia nhập cộng đoàn chư thánh hiển vinh. Chúng con cầu xin...

Ngày 26 tháng năm
Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa nâng lên hàng chư thánh hiển vinh tất cả những ai trung thành phụng sự Chúa. Xin cử
Thánh Thần đến đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con như xưa người đã hung đúc tâm hồn thánh Phi-lípphê Nê-ri một cách lạ lùng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này để ca tụng Chúa. Xin cho chúng con hằng noi giương
thánh Phi-líp-phê Nê-ri để lại, biết luôn luôn tìm được niềm vui khi làm vinh danh Chúa và phục vụ anh em.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con bắt chước thánh
Phi-líp-phê Nê-ri không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin...

Ngày 31 tháng năm
Ðức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ngay khi còn cưu mang Thánh Tử Giêsu, Thánh Mẫu Ma-ria đã được Cha soi sáng và người đã đi thăm bà Ê-li-sa-bét. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo
Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Ðức Ma-ri-a ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ

Ðức Giêsu Kitô Con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con Người hằng sống và hiển trị cùng Cha hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận cử chỉ bác ái của Thánh Mẫu Ma-ri-a,
khi Người mau mắn đi thăm bà Ê-li-sa-bét. Nay xin Chúa cũng thương chấp nhận của lễ chúng con dâng và
cho chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội biết ca tụng Chúa vì bao công trình kỳ diệu Chúa làm nên. Và như xưa thánh
Gio-an Tẩy Giả đã nhảy mừng vì nhận biết Ðức Kitô còn trong lòng mẹ, nay xin cho Giáo Hội, qua bí tích
Thánh Thể này, cũng hân hoan đón rước Ðức Kitô hằng sống, Ðấng hiển trị muôn đời.

Tháng Sáu
Ngày 1 tháng sáu
Thánh Giút-ti-nô, tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gút-ti-nô tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Ðức Kitô nhờ suy tưởng mầu
nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con
thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giút-ti-nô mạnh mẽ bênh vực mầu nhiệm thánh lễ này, xin Chúa cũng ban
ơn trợ giúp chúng con cử hành mầu nhiệm này cho xứng đáng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được bánh bởi trời nuôi dưỡng xin cho chúng con biết nghe theo lời giáo huấn
của thánh Giút-ti-nô tử đạo để không ngớt lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã thương ban. Chúng
con cầu xin...

Ngày 3 tháng sáu
Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của thánh Loan-ga
và các bạn đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo ngày xưa thà chết chẳng thà phạm tội. Cúi xin Chúa nhận
của lễ chúng con dâng và ban cho chúng con biết hiến trọn cuộc đời để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự mầu nhiệm thánh nhân ngày mừng các vị thánh tử đạo đã
chiến thắng vẻ vang. Chính bí tích Thánh Thể đã ban cho các ngài được can trường chịu đựng mọi gian khổ,
xin cho bí tích này cũng đem lại cho chúng con một niềm tin vững mạnh và lòng mến sắt son. Chúng con
cầu xin...

Ngày 5 tháng sáu
Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh tử đạo, hoặc các thánh mục tử,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa thánh Bô-ni-phát giám mục đã dùng lời nói rao giảng đức tin và lấy máu đào để
minh chứng. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững lòng tin, và lấy cả cuộc đời để can
đảm tuyên xưng lòng tin đó. Chúng con cầu xin...

Ngày 11 tháng sáu
Thánh Ba-na-ba, tông đồ
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã truyền phải dành riêng thánh Ba-na-ba là một người đầy lòng tin và Thánh Thần, để
thánh nhân đưa nhân loại về với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm để trung thành loan
báo Tin Mừng Ðức Kitô như thánh nhân đã can đảm rao truyền. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thánh hoá của lễ chúng con dâng, và ban cho chúng con lửa yêu mến nồng nàn xưa đã
thiêu đốt lòng thánh Ba-na-ba và thúc đẩy thánh nhân đem ánh sáng Tin Mừng đến cho dân ngoại, Chúng
con cầu xin...
Lời tiền tụng các Tông Ðồ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ thánh Ba-na-ba tông đồ, Chúa đã ban cho chúng con bảo chứng của cuộc sống
vĩnh cửu. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho chúng con một ngày kia được chiêm ngưỡng chính Ðức
Kitô, Ðấng chúng con vừa đón rước trong mầu nhiệm thánh lễ này. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 13 tháng sáu
Thánh An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh tiến sĩ Hội Thánh,
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng
là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục An-tôn . Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu,
cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Ðức Kitô để được nâng đỡ trong những lúc ngặt
nghèo. Chúng con cầu xin...

Ngày 21 tháng sáu
Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, là Ðấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đã cho thánh Lu-y Gon-da-ga vừa sống một cuộc đời
trong trắng, lại vừa biết hi sinh hãm mình. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân. Xin Chúa dủ lòng
thương nâng đỡ, để chúng con, dầu không được trong trắng như người, cũng biết noi gương người mà hãm
mình đền tội. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc áo cưới đi dự tiệc nước trời theo gương thánh Lu-y, hầu chúng
con được dồi dào ân sủng Chúa nhờ tham dự vào tiệc thánh này. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh thánh thần để nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con lấy cuộc đời
trong sáng của mình để phụng sự Chúa, và cũng biết noi gương thánh Lu-y luôn sống trong tâm tình tri ân
cảm tạ. Chúng con cầu xin...

Ngày 24 tháng sáu
Sinh nhật thánh Gio-an tẩy giả
Lễ trọng
Lễ Vọng
Lễ này cử hành chiều 23 tháng sáu trước hoặc sau kinh chiều 1.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rộng ban cho con cái Chúa được biết theo lời thánh Gio-an Tiền Hô kêu
mời để tiến bước trên con đường cứu độ và chắc chắn gặp được Vị Cứu Tinh thánh nhân đã tiên báo, là Ðức
Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa nhân từ, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trong đại lễ mừng thánh Gio-an Tẩy Giả, và xin
cho chúng con biết trọn đời hiến thân phục vụ theo tinh thần hiến tế của Ðức Kitô. Ðấng hằng sống và hiển
trị muôn đời.
Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày,

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được rước Mình và Máu Thánh Ðức Kitô. Xin nhận lời thánh Gio-an Tẩy Giả
chuyển cầu cho chúng con hưởng nhờ ơn thứ tha của Con Một Chúa, Ðấng thuở xưa thánh nhân đã giới
thiệu là Chiên Thiên Chúa đến xoá bỏ tội trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lễ này có thể dùng làm lễ ngoại lịch.

Ngày 24 tháng sáu
Sinh nhật thánh Gio-an tẩy giả
Lễ trọng
Lễ Chính Ngày
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Ðức Kitô. Xin rộng
ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu
độ và bình an. Chúng con cầu xin...
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của thánh
Gioan, vị tiền hô, đã loan báo Ðấng Cứu Ðộ trần gian khi người sắp đến, và giới thiệu khi người xuất hiện.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca
ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh Gioan Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người
được vinh dự đặt biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi Ðấng Cứu Ðộ trần gian ngự
đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra
Ðức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-đan, Người đã làm phép
rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để
làm chứng cho Ðức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng
Chúa uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bổi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Chiên Thiên Chúa. Xin
cho Giáo Hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả được nhận biết rằng Ðức Kitô là Ðấng
làm cho Giáo Hội được tái sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 27 tháng 6
Lễ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa là Ðức Maria làm Từ Mẫu. Người là
Ðấng chúng con tôn kính ảnh tượng danh tiếng này và luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con. Xin cho chúng
con biết chuyên cần kêu xin Mẹ nhân lành thương giúp, để nhờ thế chúng con được hưởng nhờ luôn mãi
hiệu quả do ơn cứu chuộc của Chúa mang lại. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và đồng trị với Chúa Cha hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha, nhờ lòng thương sót của Cha và nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất Thánh của
Con Cha, xin cho lễ vật này đem lại ơn bình an và cảnh thái bình thịnh vượng cho chúng con ở đời này và
đời sau. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Ðức Mẹ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Maria trọn đời đồng trinh và Mẹ vô nhiễm của con Cha, xin Cha
ban ơn cứu giúp chúng con, để nhờ hồng ân vĩnh cửu dư đầy của Cha, chúng con thoát khỏi mọi hiểm hoạ
và được sống hoà thuận yêu thương. Chúng con cầu xin...

Ngày 28 tháng sáu
Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh giám mục I-rê-nê thành công bênh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự
thuận hoà trong Giáo Hội. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin và lòng mến của chúng
con, để chúng con đem hết sức mình làm cho mọi người luôn đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này, nhân ngày lễ kính thánh I-rê-nê. Ước chi của lễ
này làm vinh danh Chúa và giúp chúng con yêu mến sự thật. Ðể chúng con vừa gìn giữ đức tin mãi tinh
tuyền vừa duy trì sự hiê�p nhất luôn bền vững. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự các mầu nhiệm thánh này, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xưa
thánh I-rê-nê đã được vinh quang vì giữ vững đức tin cho đến chết, nay xin cho chúng con cũng biết trung
thành với đức tin ấy để trở nên công chính thánh thiện. Chúng con cầu xin...

Ngày 29 tháng sáu
Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ
Lễ trọng
Lễ Vọng
Lễ này cử hành vào chiều 28 tháng 6, trước hoặc sau kinh chiều I
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai hai thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ đến giảng
dạy cho Hội Thánh những điều căn bản của đức tin. Xin nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà thương
tình nâng đỡ và ban cho chúng con vững vàng tiến bước trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày đại lễ kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và thánh Phao-lô, chúng con vui mừng mang
của lễ dâng lên bàn thờ Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và cho chúng con càng biết mình chẳng có công
trạng gì, càng sung sướng vì được Chúa thương cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng giáo huấn của các vị Tông Ðồ để soi đường dẫn lối cho tín hữu. Xin cho bí tích
này đem lại cho chúng con nhiều sinh lực mới. Chúng con cầu xin...

Ngày 29 tháng sáu
Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ
Lễ trọng
Lễ Chính Ngày
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ
Phê-rô và thánh Phao-lô. Chính nhờ các ngài Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho Hội Thánh
cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin...
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh Chúa. Xin Chúa thương nhận lời hai thánh
tông đồ cầu khẩn, và ban cho chúng con được sốt sắng cử hành lễ tế tạ ơn. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc,
thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng
trong ngày lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu
tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên
khởi cho người Ít-ra-en, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy, các ngài đã dùng đường lối
khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Ðức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và
được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con. Xin dạy chúng con sống trong Giáo Hội
như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ, và siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, để
chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin...

Tháng Bảy
Ngày 3 tháng bảy
Thánh Tô-Ma, Tông đồ
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ mừng lễ thánh Tô-Ma Tông đồ. Xin nhận lời
thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con để chúng con được sống muôn đời khi
cùng với thánh nhân tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng
Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lễ vật này để tỏ lòng kính tôn thần phục và để kính nhớ thánh Tô-Ma Tông đồ
đã tuyên xưng đức tin, xin Chúa thương chấp nhận và gìn giữ ơn thánh Chúa trong chúng con luôn mãi.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các Tông Ðồ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong bí tích này, chúng con đã thực sự rước Mình và Máu Ðức Kitô, Con Một Chúa. Cùng
với thánh Tô-Ma tông đồ chúng con tuyên xưng Ðức Kitô là Chúa và là Thiên Chúa của chúng con, xin cho
chúng con biết lấy cả cuộc đời mà diễn tả niềm tin ấy. Chúng con cầu xin...

Ngày 11 tháng bảy
Thánh Biển-đức, viện phụ
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển-đức làm tôn sư lỗi lạc để dạy những ai muốn hiến thân phục
vụ Chúa. Xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi rảo bước trên
con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ kính thánh Biển-đức. Xin cho chúng con
dõi theo gương người để chỉ tìm kiếm và phụng sự một mình Chúa mà thôi, nhờ vậy chúng con sẽ được
sống bình an và hiệp nhất. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Con Một Chúa là bảo chứng cuộc sống muôn
đời. Xin cho chúng con biết theo lời thánh Biển-đức chỉ dạy là trung thành thờ phượng Chúa và hết tình yêu
mến anh em. Chúng con cầu xin...

Chúa nhật thứ 3 trong tháng 7
Lễ Chúa Cứu Thế
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha, Cha đã đặt Con Cha làm Ðấng cứu chuộc trần gian, và nhờ Người, Cha đã lấy lòng từ bi nhân
hậu mà phục hồi chúng con nhờ sự sống mới, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin Cha cho chúng con, là
những người tưởng niệm những hồng ân ấy, được gắn bó với Cha bằng một tình yêu vững bền, và đáng
được hưởng hiệu quả do ơn cứu chuô�c của Cha mang lại. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha, chúng con xin Cha nhận lễ vật chúng con dâng lên Cha là những lễ vật lấy từ những ân huệ của
Cha. Chớ gì lễ vật Cha ban cho chúng con để tôn thờ Cha ở đời tạm này trở nên phần thưởng, do ơn cứu
chuộc vĩnh cửu đem lại cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã cho chúng con được thông phần vào Mình Thánh và Máu Thánh châu báu
của Chúa mang lại ơn cứu chuộc cho chúng con. Xin Chúa duy trì ân huệ của Chúa nơi Chúng con, và sau
khi chúng con được cứu thóat khỏi sự dữ đời này, xin Chúa đưa chúng con vào hưởng những hồng ân vĩnh
cửu. Chúa là Ðấng hằng sống...

Ngày 15 tháng bảy
Thánh Bô-na-ven-tu-ra giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử, hoặc các thánh tiến sĩ Hội Thánh,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp nhau mừng ngày thánh giám mục Bô-na-ventu-ra về trời. xin cho chúng con vừa được đức khôn ngoann phi thường của thánh nhân soi sáng, vừa được
lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ. Chúng con cầu xin...

Ngày 16 tháng bảy
Ðức Mẹ núi Cát-minh
Lấy lễ chung Ðức Mẹ,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, vì lời Ðức trinh nữ Ma-ri-a cầu thay nguyện giúp, xin Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn chúng
con trên đường đời để chúng con thẳng tiến về núi thánh là Ðức Giêsu Kitô, Người hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ngày 22 tháng bảy

Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là người thứ nhất được Con Một Chúa giao cho
sứ mạng loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương
người rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô
là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin
Chúa thương chấp nhận, như xưa Chúa Kitô phục sinh đã đoái thương chấp nhận lòng kính mến nhiệt thành
của thánh nữ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào các mầu nhiệm thánh, xin tuôn đổ vào lòng chúng con
tình yêu nồng nàn và bền bỉ xưa đã liên kết thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na với thầy chí thánh là Ðức Kitô,
Con Một Chúa Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 23 tháng bảy
Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh phụ nữ,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã tỏ cho thánh nữ Bi-ghít-ta những bí nhiệm cao siêu trên trời khi
thánh nữ suy niệm cuộc khổ nạn của Ðức Kitô Con Chúa. Xin cho chúng con được vui mừng hoan hỷ trong
ngày Ðức Kitô ngự đến vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ngày 25 tháng bảy
Thánh Gia-cô-bê tông đồ
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Gia-cô-bê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã
chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của thánh nhân,
và nhờ người cầu thay nguyện giúp, Hội Thánh được luôn nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, xin dùng phép rửa là cuộc khổ nạn của Con Một Chúa mà thanh tẩy
tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng dâng của lễ đẹp lòng Chúa trong ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê,
vị tông đồ đầu tiên đã được Chúa cho uống chén đắng cùng với Ðức Kitô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn
đời.

Lời tiền tụng các Tông Ðồ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan đón nhận hồng ân Chúa trong ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê tông đồ,
xin nhận lời thánh nhân khẩn nguyện và giữ gìn che chở chúng con. Chúng con cầu xin...

Ngày 26 tháng bảy
Thánh Gio-an Kim và thánh An-na
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Ðấng tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã ban cho thánh Gio-an Kim và thánh An-na
được diễm phúc sinh hạ Ðức Ma-ri-a là thánh mẫu của Ðức Kitô, Con Chúa nhập thể. Xin nhận lời hai thánh
chuyển cầu, cho chúng con được hưởng ơn cứu độ, Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con thành kính dâng lên Chúa, và xin cho chúng con được thừa
hưởng phúc lành Chúa đã hứa cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, là Thiên Chúa tối cao, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa hạ mình sinh làm người dương thế
để qua một cuộc trao đổi lạ lùng kỳ diệu, con người được tái sinh làm con Chúa. Xin mở lòng nhân hậu ban
cho những người được Chúa nuôi dưỡng bằng bánh dành riêng cho con cái Chúa, được thánh hoá nhờ tinh
thần nghĩa tử Chúa ban. Chúng con cầu xin...

Ngày 29 tháng bảy
Thánh Nữ Mác-ta
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xưa Con Một Chúa đã nhận lời mời và đến trú ngụ tại nhà thánh nữ
Mác-ta. Nhờ lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, xin Chúa cho chúng con hết tình phục vụ Ðức Kitô hiện
diện trong mọi người để mai sau được Chúa đón nhận vào nhà Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa thật là kỳ diệu khi cho thánh nữ Mác-ta được ơn phục vụ Ðức Kitô Con Chúa. Xưa Chúa
đã chấp nhận lòng hiếu khách của thánh nữ, nay xin Chúa cũng vui nhận của lễ và lời cầu của chúng con.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con đã thông hiệp với Mình và Máu Ðức Kitô Con Một Chúa.
Nhờ ơn hiệp lễ, xin cho chúng con không quá lệ thuộc vào cuộc đời chóng qua và ước gì chúng con, khi
sống ở đời này, biết noi gương thánh nữ Mác-ta để lại mà tiến bước trong tình yêu mến Chúa và mai sau trên
thiên quốc, được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu xin...

Ngày 30 tháng bảy
Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử, hoặc các thánh tiến sĩ Hội Thánh,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh giám mục Phê-rô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về Ngôi
Lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng suy niệm trong lòng những
mầu nhiệm cứu độ và trung thành sống những mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin...

Ngày 31 tháng bảy
Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường là thánh I-nha-xi-ô để làm cho danh Chúa
thêm vinh quang rạng rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết
hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ chúng con dâng tiến trong ngày lễ kính Thánh I-nha-xi-ô, và xin cho
chúng con được thánh hoá trong chân lý nhờ các mầu nhiệm chúng con đang cử hành, cũng là nguồn mọi sự
thánh thiện. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh I-nha-xi-ô, chúng con vừa dâng hiến lễ để ngợi khen cảm tạ Chúa.
Ước chi nhờ thánh lễ này, chúng con được ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời muôn thuở. Chúng con
cầu xin...

Tháng Tám
Ngày 1 tháng tám
Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử, hoặc các thánh tiến sĩ Hội Thánh,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Kitô hữu.
Xin cho chúng con hằng noi gương thánh giám mục An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri mà nhiệt thành cộng tác với
Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến của Thánh Thần,
như xưa Chúa đã ban cho thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri ơn cử hành các mầu nhiệm thánh và nhờ đó mà
hiến mình làm của lễ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri nên người trung thành rao giảng và phục
vụ bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết năng tham dự bí tích này và nhờ đó mà không ngừng ngợi
khen Chúa. Chúng con cầu xin...

Ngày 4 tháng tám
Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã làm cho thánh linh mục Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê nên
một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện
giúp, xin cho chúng con hằng noi theo lòng bác ái của người mà cố gắng đem nhiều anh em về với Ðức Kitô
để muôn đời cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, xin đổ tràn Thần Khí xuống của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây,
và nhờ lời thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê chuyển cầu, xin cho chúng con được xác hồn trong trắng để cử
hành mầu nhiệm thánh này. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ bánh bởi trời. Chính lương thực này xưa đã
làm cho thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê không lùi bước khi phải đương đầu với nghịch cảnh, nay xin cũng
giúp chúng con mỗi ngày một gần Chúa hơn, và cuối cùng đến được với Chúa. Chúng con cầu xin...

Ngày 6 tháng tám
Chúa Hiển Dung
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan hiển vinh người, Chúa đã
dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Môsê và ông Êlia để củng cố niềm tin của các tông đồ vào mầu nhiệm
cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe
lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và
hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính nhớ Ðức Kitô hiển dung, xin Chúa thương thánh hoá của lễ chúng con dâng
tiến Chúa đây, và chiếu giãi hào quang của người để thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi. Chúng con
cầu xin...

Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Người đã tỏ
bày vinh quang cho các chứng nhân được tuyển chọn khi làm cho thân thể Người, vốn giống như xác phàm
chúng con, được tràn ngập ánh sáng huy hoàng. Như vậy, người chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp
phạm vì khổ hình thập giá, và làm cho ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏ nơi Người là Ðầu của Hội Thánh , cũng sẽ
rạng ngời trên toàn thân thể nhiệm mầu. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian
luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông đồ thấy vẻ huy hoàng của Ðức Kitô,
chính Người cũng là của ăn chúng con vừa lãnh nhận. Xin cho chúng con nhờ của ăn này được nên giống
Người hơn nữa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 8 tháng tám
Thánh Ða-minh, linh mục
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một Tông Ðồ nhiệt tâm truyền giảng
chân lý là thánh Ða-minh. Xin nhận lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban cho Hội Thánh luôn
tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, vì lời chuyển cầu của thánh Ða-minh, xin mở lượng nhân từ lắng tai nghe dân Chúa cầu khẩn,
ước chi lễ tế này thêm sức mạnh và ơn nâng đỡ cho những người đang chiến đấu bảo vệ đức tin. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhân ngày mừng lễ thánh Ða-minh, Chúa đã dùng bí tích thánh thể
nuôi dưỡng chúng con, xin cho Hội Thánh đang nhiệt thành phụng sự Chúa được hưởng nhờ hiệu quả lễ tế
này, và giờ đây, được thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cũng như xưa đã nhờ người giảng dạy mà trở nên
rạng rỡ vinh quang. Chúng con cầu xin...

Ngày 10 tháng tám
Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng chính vì được tình yêu Chúa nung nấu, thánh phó tế Lô-ren-xô đã trung thành
phục vụ và đạt tới phúc tử đạo vinh quang. Xin cho dân Chúa biết thực hành những điều người dạy và noi
gương người mà yêu mến Chúa và anh em. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa nhân từ xin chấp nhận của lễ chúng con vui mừng dâng lên Chúa trong ngày lễ kính
thánh Lô-ren-xô. Xin cho của lễ này giúp chúng con đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày kính thánh Lô-ren-xô, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh lễ nuôi dưỡng chúng con.
Xin cho mầu nhiệm này giúp chúng con ngày càng thấm nhuần ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Ngày 11 tháng tám
Thánh Cơ-la-ra, trinh nữ
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh trinh nữ, hoặc các thánh tu sĩ,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Cơ-la-ra và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng
đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người
sống tinh thần nghèo khó và theo chân Ðức Kitô để được vào Nước Trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa.
Chúng con cầu xin...

Ngày 14 tháng tám
Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng thánh linh mục tử đạo Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê đã hăng say cứu các
linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và trọn đời gắn bó với Ðức Nữ Trinh vô nhiễm. Xin nhận lời thánh nhân
chuyển cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ.
Nhờ vậy chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Con Một Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và lời chúng con tha thiết cầu nguyện, ước gì chúng con
biết noi gương thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê mà sẵn sàng hiến dâng cho Chúa ngay cả mạng sống mình.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để thêm sức mạnh cho chúng con. Xin đốt lên
trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến xưa đã thiêu đốt lòng thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê khi thánh
nhân tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 15 tháng tám
Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lễ trọng
Lễ Vọng
Thánh lễ này cử hành vào chiều ngày 14 tháng 8, trước hoặc sau giờ kinh chiều I.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, và ban
ân huệ tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của Con Một Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người
vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Ðức Trinh Nữ cầu
thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin...
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày mừng Thánh Mẫu Ma-ri-a lên trời, xin thương nhâ�n của lễ chúng con dâng để tạ
tội và ngợi khen Chúa. Vì lễ tế này, xin tha thứ tội lỗi chúng con và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con vừa tham dự bàn tiệc thiên quốc trong ngày lễ Ðức Ma-ria được rước lên trời. Cúi xin Chúa mở lòng nhân hậu cứu chúng con khỏi mọi nguy hiểm đời này và đời sau.
Chúng con cầu xin...

Ngày 15 tháng tám
Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lễ trọng
Lễ Chính Ngày
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Ma-ri-a là trinh nữ vô
nhiễm và là thánh mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai
sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin...
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Ðức Ma-ri-a hồn xác về trời. Vì lời Người
cầu thay nguyện giúp xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng
con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc,
thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Hôm nay,
Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn là
niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa không muốn Người chịu
cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Chúa yêu quý, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế,
hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích
cứu độ. Vì lời Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con
cầu xin...

Ngày 20 tháng tám
Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh tiến sĩ Hội Thánh, hoặc các thánh tu sĩ,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn
cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái
như người để sống thế nào cho xứng đáng là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xưa thánh viện phụ Bê-na-đô đã dùng lời nói và việc làm để xây dựng
bình an trong Hội Thánh. Nhân ngày lễ mừng kính người hôm nay, chúng con dâng lên Chúa của lễ này,
cũng là bí tích bình an và hiệp nhất, xin Chúa thương chấp nhận, Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Bê-na-đô, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh, xin cho
lương thực chúng con vừa lãnh nhận đem lại lợi ích thiêng liêng cho chúng con. Ước chi gương sáng của
người khích lệ chúng con, và lời giảng dạy của người soi sáng chúng con, nhờ vậy chúng con sẽ ngày càng
gắn bó với Con Chúa là Ngôi Lời nhập thể, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 21 tháng tám
Thánh Pi-ô X. Giáo Hoàng
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giáo hoàng Pi-ô thứ mười trí khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm
xứng bậc Tông Ðồ, để người bênh vực đức tin công giáo và quy tụ tất cả về Ðức Kitô. Xin rộng ban cho
chúng con biết nghe lời thánh nhân giảng dạy và noi gương sáng của người hầu mai ngày đạt tới phúc
trường sinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin mở lòng nhân hậu chấp nhận của lễ chúng con dâng, và giúp chúng con thực hành những
lời thánh Pi-ô giảng dạy là đem lòng thành kính mến yêu mà cử hành các mầu nhiệm thánh và thông hiệp
với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, nhân ngày lễ thánh Pi-ô giáo hoàng, Chúa đã dùng bí tích Thánh
Thể bồi dưỡng chúng con. Xin làm cho lòng tin của chúng con thêm vững mạnh, và giúp chúng con sống
với Chúa cho trọn tình con thảo, để có thể sống với nhau như anh em một nhà. Chúng con cầu xin...

Ngày 22 tháng tám
Ðức Ma-ri-a Nữ Vương
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Ðức Kitô Con Chúa làm thánh mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin
nhận lời Ðức Nữ Vương chuyển cầu mà cho chúng con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho
con cái Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày kính nhớ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng con dâng tiến Chúa lễ vật này, xin Chúa
thương chấp nhận. Ước gì, con Chúa nhập thể xưa đã hiến thân trên thập giá làm của lễ tinh tuyền, nay cũng
vì yêu thương nhân loại mà đến trợ giúp chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng Ðức Mẹ: "trong ngày lễ...".
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng lương thực bởi trời. Xin Chúa cho tất cả chúng con hôm
nay mừng kính Ðức Trinh Nữ, mai kia cũng được tham dự bàn tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin...

Ngày 24 tháng tám
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Ðồ
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một lòng tin vững mạnh, để chúng con thật tình gắn bó với Ðức Kitô,
Con Một Chúa như thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Ðồ. Xin Chúa cũng nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp
mà cho chúng con sống thế nào, để muôn dân nhận biết Hội Thánh chính là bí tích cứu độ. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Tông Ðồ Ba-tô-lô-mê-ô, chúng con dâng tiến của lễ này để chúc tụng
tôn vinh Chúa. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban ơn trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các Tông Ðồ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, trong ngày lễ kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô tông đồ, chúng con đã lãnh
nhận bí tích Thánh Thể là bảo chứng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho bí tích này nâng đỡ chúng con bây giờ và
mãi mãi. Chúng con cầu xin...

Ngày 27 tháng tám
Thánh nữ Mô-ni-ca
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh phụ nữ,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, là đấng an ủi những ai sầu khổ. Chúa đã đoái thương nhận lời thánh Mô-ni-ca khóc than cầu
khẩn, cho con bà là Âu-tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh chuyển cầu, mà cho
chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi, để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin...

Ngày 28 tháng tám
Thánh A�u-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin khơi dậy trong lòng Giáo Hội ơn Thánh Thần Chúa đã ban cho thánh giám mục Âu-tinh,
để nhờ Thánh Thần nung nấu, chúng con chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan đích
thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên Chúa Tình Thương. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi, trong khi cử hành bí tích cứu độ, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho bí tích tình
yêu này nên dấu chỉ sự hiệp nhất và dây liên kết đoàn tín hữu chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự tiệc thánh. Xin cho yến tiệc này thánh hoá chúng con để chúng con là
những chi thể của Ðức Kitô, được mãi mãi gắn bó với người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời...

Ngày 29 tháng tám
Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho thánh Gio-an Tẩy Giả báo trước mầu nhiệm Con Chúa sinh ra và chịu chết.
Xưa thánh nhân đã anh dũng hi sinh vì chân lý và chính đạo thế nào, nay xin Chúa cũng cho chúng con biết
xả thân làm chứng cho Tin Mừng như vậy. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và ban cho chúng con sống cuộc đời ngay thẳng theo
đường lối Chúa, như thánh Gio-an đã rao giảng nơi hoang địa ngày xưa và đã can đảm làm chứng đến giọt
máu cuối cùng. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Chúng con ca

ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh Gio-an Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người
được vinh dự đặc biệt giữa các người thế . Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi Ðấng cứu độ trần gian ngự
đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra
Ðức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu chuộc trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-đan, người đã làm
phép rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết
để làm chứng cho Ðức Kitô. Vì thế, cùng với Triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng
Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con đang cử hành bí tích Thánh Thể để kính nhớ ngày thánh
Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết. Xin cho bí tích này vừa giúp chúng con ca tụng việc kỳ diệu Chúa đã làm,
vừa đem lại cho chúng con niềm vui được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Tháng Chín
Ngày 3 tháng chín
Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa luôn hướng dẫn và âu yếm chăm nom đoàn dân Chúa, xin nhận lời thánh Ghê-gô-ri-ô
chuyển cầu, mà ban thần trí khôn ngoan cho các vị mục tử Chúa đã đặt làm đầu Hội Thánh, và ban cho các
ngài được niềm vui vì thấy đoàn chiên phát triển không ngừng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, này chúng con đang họp mừng lễ thánh Ghê-gô-ri-ô Cả. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện
và chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến. Chính Chúa đã muốn dùng hiến lễ này để xoá bỏ tội lỗi trần gian,
xin cũng ban cho chúng con nhờ của lễ ấy được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường sinh là Ðức Kitô. xin cũng nhờ Ðức Kitô là
thầy mà giáo huấn chúng con. Nhờ thế, chúng con sẽ noi gương thánh Ghê-gô-ri-ô để lại mà học biết chân lý
của Chúa và đem ra thực hành bằng cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin...

Ngày 8 tháng chín
Sinh nhật Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Ðức Giêsu Con Một Chúa, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ, thì hôm
nay ngày sinh nhật của Thánh Mẫu Người, xin Chúa cũng rộng ban muôn phúc lộc, và cho chúng con hưởng
bình an. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì Người ban ơn trợ giúp chúng con.
Xưa khi người giáng sinh, đức đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được
thánh hiến. Nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành
của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Ðức Mẹ: "trong ngày lễ...".
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh tìm được sức mạnh trong thánh lễ chúng con đang cử hành. Xin
cho chúng con cũng tìm được niềm vui trong ngày mừng sinh nhật Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a. Chính Người đã
đem đến cho nhân loại niềm hy vọng và ơn cứu độ là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 13 tháng chín
Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, là nguồn sức mạnh cho những kẻ cậy trông, Chúa đã ban cho Giáo Hội một khuôn mặt sáng
chói là thánh giám mục Gio-an Kim Khẩu, nhờ tài hùng biện lạ lùng và lòng can đảm hiên ngang trước mọi
cơn thử thách. Xin Chúa cũng ban cho chúng con được thấm nhuần lời thánh nhân giảng dạy và có sức chịu
đựng như người. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin dủ thương chấp nhận của lễ chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa nhân ngày lễ kính thánh
Gio-an Kim Khẩu. Trung thành với giáo huấn của thánh nhân, chúng con muốn hiến trọn thân mình cùng
với của lễ đang dâng tiến Chúa đây. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Gio-an Kim Khẩu, chúng con vừa chia sẻ Mình và Máu Thánh Chúa
Kitô. Ước chi bí tích này làm cho chúng con ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, và giúp chúng con can
đảm làm chứng cho Chúa là sự thật. Chúng con cầu xin...

Ngày 14 tháng chín
Suy tôn Thánh giá
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho
chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến
suy tôn. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa nhân từ, chúng con đang cử hành lễ tế hy sinh chính Ðức Kitô đã hiến dâng trên bàn thờ thập
giá, để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thanh tẩy chúng con khỏi vết nhơ tội lỗi.
Chúng con cầu xin...

Lời 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. Cha dùng cây thập giá để ban ơn cứu độ cho loài
người. Thật vậy, xưa vì cây trái cấm loài người chúng con phải tử vong, nay nhờ cây thập giá lại được sống
muôn đời, và ma quỷ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm nay thảm bại vì cây thập giá của Ðức Kitô, Chúa
chúng con. Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha
uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài thành khẩn tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Cũng có thể đọc Lời tiền tụng thương khó I,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu chuộc nhờ cây thập giá ban quả phúc trường
sinh, và Chúa đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin hướng dẫn chúng con ở đời này, hầu
mai sau chúng con được phục sinh cùng Chúa và được hưởng vinh quang bất diệt. Chúa hằng sống và hiển
trị muôn đời.

Ngày 15 tháng chín
Ðức Mẹ Sầu bi
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, khi Ðức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên
mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh mẫu mà kết hiệp với Ðức Kitô chịu
khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Ðức Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế nên hiền mẫu của chúng con khi
Người đứng dưới chân thập giá. Xin Chúa nghe lời chúng con cầu khẩn và nhận lễ vật chúng con dâng tiến
trong ngày lễ kính nhớ Thánh Mẫu để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Ðức Mẹ: "trong ngày lễ...".
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích cứu độ muôn đời khi kính nhớ Ðức Mẹ Sầu bi. Chúng con
khiêm tốn nài xin Chúa giúp chúng con mang lấy vào thân cho đủ mức những gian nan thử thách Ðức Kitô
còn phải chịu cho Hội Thánh được nhờ. Chúng con cầu xin...

Ngày 16 tháng chín
Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh tử đạo, hoặc các thánh mục tử, giám mục.
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tử nhiệt thành và cũng là những chứng nhân bất khuất
là thánh Co-nê-li-ô và thánh Síp-ri-a-nô. Xin nhận lời hai thánh chuyển cầu, cho chúng con can trường giữ
vững đức tin và không ngừng hoạt động cho Giáo Hội được hiệp nhất. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến, để kính nhớ ngày các chứng nhân của Chúa chịu tử
hình. Chính của lễ này, xưa đã làm cho các thánh Co-nê-li-ô, và Síp-ri-a-nô nên can trường trong cơn bách
hại, nay xin cũng làm cho chúng con vững lòng bền chí những khi gặp thử thách gian nan. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự bí tích Thánh Thể. Xin cũng ban cho chúng con biết noi
gương hai thánh Co-nê-li-ô và Síp-ri-a-nô mà nên mạnh mẽ nhờ sức mạnh của Thần Khí để làm chứng cho
chân lý Tin Mừng. Chúng con cầu xin...

Ngày 20 tháng chín
Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn, tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng tạo thành và cứu độ muôn dân. Chúa đã mời gọi dân tộc Triều Tiên đón nhận đức tin
công giáo để gia nhập cộng đoàn dân Chúa chọn. Chúa lại ban cho cộng đoàn này tăng trưởng nhờ lời tuyên
xưng đức tin của các bậc anh hùng là hai thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung cùng các bạn, tử đạo. Xin nhận
lời cầu nguyện của các ngài mà ban cho chúng con biết noi gương các ngài để lại là trung thành tuân giữ
giới răn Chúa cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Nhờ
lời chuyển cầu của hai thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn, tử đạo. Xin biến đổi chúng con thành
của lễ được Chúa chấp nhận, để chúng con có khả năng góp phần vào công trình cứu độ thế giới. Chúng con
cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong lễ mừng các thánh tử đạo hôm nay, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để ban sức mạnh
cho chúng con. Xin cũng giúp chúng con ngày càng kết hợp mật thiết hơn với Con Một Chúa, nhờ đó, trong
Hội Thánh chúng con sẽ cộng tác tích cực hơn vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin...

Ngày 21 tháng chín
Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là Mát-thêu làm tông đồ rao giảng
Tin Mừng. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho chúng con biết noi gương người, luôn hết
tình gắn bó với Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Mát-thêu chúng con dâng lên Chúa của lễ này và khiêm tốn nài xin
Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến Giáo Hội vì chính nhờ lời rao giảng của các tông đồ đức tin Giáo Hội được
dưỡng nuôi. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các tông đồ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con đang cảm nghiệm chính niềm vui của thánh Mát-thêu khi người hân hoan đón tiếp
Chúa Cứu Thế đến dùng bữa trong nhà mình. Xin cho chúng con luôn tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc của
Ðấng xưa đã đến để kêu gọi không phải người công chính nhưng là kẻ tội lỗi. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.

Ngày 26 tháng 9
Chân Phúc Gaspar-stanggassinger
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha, Cha đã gieo nơi lòng chân phúc Gaspar-stanggassinger, vào buổi thiếu thời, ý muốn phụng sự
Cha trong cuộc đời tận hiến và phục vụ, và đã cho người biết chú tâm lo huấn luyện các linh mục tương lai.
Nhờ lời chân phúc chuyển cầu, xin giúp chúng con, trong suốt cả cuộc sống luôn trung tín thi hành sứ mạng
Cha đã giao và tận tâm hướng dẫn những ai được Cha kêu gọi vào con đường phục vụ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha, xin chấp nhận của lễ Hội Thánh Cha tiến dâng để mừng kính chân phúc Gaspar- tanggassinger.
Xin cho bí tích chúng con cùng tham dự làm cho chúng con thành chứng nhân của tình yêu thương bác ái.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin cho tiệc thánh này nâng đỡ chúng con trong cuộc sống. Nhờ đó,
noi gương các thánh để lại, chúng con đen hết cả tâm hồn, đem cả đời sống mà làm chứng cho sự thật và nói
lên tình huynh đệ chân thành. Chúng con cầu xin...

Ngày 26 tháng chín
Thánh Cót-ma và thánh Ða-mi-a-nô, tử đạo
Lấy lễ chung các thánh tử đạo.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, trong ngày kính hai thánh tử đạo Cót-ma và thánh Ða-mi-a-nô, chúng con khẩn nguyện cho
mọi người biết ca tụng Chúa là Ðấng cao cả, vì Chúa đã ban vinh quang bất diệt cho hai vị thánh, lại vì Chúa
là Ðấng quan phòng luôn che chở chúng con. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, khi tưởng niệm cái chết được Chúa coi trọng của những ai trung thành với Chúa, chúng con
dâng lên Chúa của lễ độc nhất vô song này cũng là cội nguồn và gương mẫu cho mọi cuộc tử đạo. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin gìn giữ trong chúng con hồng ân cao cả Chúa đã ban nhân ngày lễ hai thánh
Cót-ma và thánh Ða-mi-a-nô. Ước gì hồng ân đó nên linh dược chữa trị chúng con và làm cho chúng con
được bình an. Chúng con cầu xin...

Ngày 27 tháng chín
Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh
nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin cho chúng con biết nghe lời người dạy, bắt
chước việc người làm mà xả thân vì bác ái. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh-sơn biết can đảm lấy cuộc sống để diễn tả các mầu nhiệm thánh
nhân cử hành. Xin Chúa dùng sức mạnh của thánh lễ này làm cho chúng con cũng trở nên của lễ làm đẹp
lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể bồi dưỡng chúng con. Ước gì gương bác ái thánh Vinh sơn
để lại vừa khích lệ, vừa nâng đỡ chúng con. Ðể chúng con hăng hái đem Tin Mừng cho người nghèo như
chính Con Một Chúa. Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 29 tháng chín
Các Tổng Lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en, Ra-pha-en
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho Thiên thần và người thế cộng tác vào chương
trình cứu độ. Xin cho các Thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ chúng con ở dưới
đất. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con khiêm nhường dâng lên Chúa của lễ này để cảm tạ tri ân. Ðây là của lễ được các
Thiên thần đem lên trước Tôn Nhan vinh hiển. Ước chi của lễ này được Chúa thương chấp nhận và đem lại
cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các Thiên Thần,
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, và ban cho chúng con nguồn sinh lực mới.
Ước gì chúng con lại được các Thiên thần hỗ trợ và chúng con sẽ vững vàng tiến bước trên đường dẫn tới ơn
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 30 tháng chín
Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh linh mục Giê-rô-ni-mô trí thông hiểu và lòng mến yêu Kinh Thánh.
Xin cho chúng con hằng thiết tha tìm đến lời Chúa là nguồn mạch ban sức sống dồi dào. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con đã hân hoan đón nhận lời Chúa, xin cho chúng con cũng theo gương thánh Giê-rôni-mô mau mắn dâng lên Chúa của lễ đem lại ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa chia sẻ Mình và Máu Thánh Con Một Chúa để mừng
lễ thánh Giê-rô-ni-mô. Ước chi bí tích này nung nấu tâm hồn chúng con, giúp chúng con chăm chú nghe
theo lời giáo huấn của Kinh Thánh, và nhờ đó mà biết được con đường phải theo để đạt tới sự sống muôn
đời. Chúng con cầu xin...

Tháng Mười
Ngày 01 tháng mười
Thánh Tê-rê-xa Hài Ðồng Giêsu, trinh nữ
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hằng
ngày biết theo chân thánh nữ Tê-rê-xa Hài Ðồng Giêsu bước đi trên con đường phó thác để muôn đời được
chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm nhiều việc kỳ diệu nơi thánh nữ Tê-rê-xa Hài Ðồng Giêsu.
Xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con trung thành
phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin...
Ðọc Kinh Tin Kính
Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận nhóm lên trong lòng chúng con lửa mến yêu xưa đã
thúc đẩy thánh nữ Tê-rê-xa hiến cuộc đời cho Chúa để cầu xin cho mọi người được ơn cứu độ. Chúng con
cầu xin...

Ngày 2 tháng mười
Các Thiên thần hộ thủ
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Ðấng an bài mọi sự cách tuyệt vời. Chúa sai các Thiên thần đến giữ gìn chúng con. Xin ban
cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc
vinh quang. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng nhân ngày lễ kính các Thiên thần hộ thủ. Xin cho các
ngài luôn ở gần chúng con để trông nom gìn giữ , nhờ đó, chúng con sẽ thoát khỏi mọi nguy hiểm dưới thế
và mai sau được vui hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các thiên thần.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, qua bí tích này, Chúa ban cho chúng con lương thực để chúng con có sức đạt tới sự sống
muôn đời. Xin cho các Thiên thần luôn hướng dẫn chúng con trên con đường cứu độ và bình an. Chúng con
cầu xin...

Ngày 4 tháng mười
Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Phan-xi-cô chọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh
sống động của Ðức Kitô. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha gắn bó cùng
Chúa và hăm hở bước theo Ðức Kitô, lòng chan chứa an vui và đầy tràn yêu mến. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để kính nhớ thánh Phan-xi-cô, vị thánh đã trọn đời mê say mầu
nhiệm thập giá. Xin Chúa thương chấp nhận và chuẩn bị lòng trí chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả này.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con dự tiệc thánh. Xin thương giúp mọi người chúng con biết noi gương
thánh Phan-xi-cô để lại mà tận tình yêu mến Chúa và nhiệt tâm lo việc tông đồ. Nhờ vậy, chúng con vừa
nghiệm thấy lòng Chúa yêu thương, vừa hân hoan chia sẻ những hồng ân của Chúa để hết thảy mọi người
được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Ngày 7 tháng mười
Ðức Mẹ Mân Côi
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Ðức Kitô con Chúa đã xuống thế
làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ
lời Thánh Mẫu Ma-ri-a chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này, và giúp chúng con biết để tâm
suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời Con Một Chúa hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa ban.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng Ðức Mẹ: "trong ngày lễ...".
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bí tích Thánh Thể để tuyên xưng Ðức Kitô
Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người, hầu đáng được
hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 15 tháng mười
Thánh Tê-rê-xa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng thánh Tê-rê-xa Giêsu để người vạch ra cho Hội Thánh
một con đường dẫn đến đỉnh cao toàn thiện. Xin cho chúng con được hấp thụ giáo huấn của người và luôn
khát khao sống cuộc đời lành thánh. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, ước gì của lễ chúng con dâng được Chúa thương chấp nhận như xưa Chúa đã vui lòng chấp
nhận cuộc đời hoàn toàn dâng hiến của thánh nữ Tê-rê-xa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con
được cùng với thánh nữ Tê-rê-xa ca ngợi lòng từ bi Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 16 tháng 10
Thánh Giêrađô
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Cha là Ðấng đã lôi kéo Thánh Giêrađô đến cùng Cha ngay từ thuở thanh xuân, và đã muốn cho thánh
nhân nên giống hình ảnh Con Cha chịu đóng đinh vào thập giá, xin Cha cho chúng con biết theo gương
thánh nhân trở nên giống cũng một hình ảnh ấy. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha, Cha đã nhận hy lễ mà thánh Giêrađô dâng mỗi ngày cùng với Ðức Kitô. Xin Cha thương nhận
hy lễ chúng con ước muốn dâng lên Cha, làm một với lễ vật đặt trên bàn thờ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Cha, chớ gì nhờ việc lãnh nhận mầu nhiệm Thánh, chúng con luôn ước muốn làm đẹp lòng Cha, để
nhờ gương lành của thánh Giêrađô, chúng con không ngừng thực thi ý Cha. Chúng con cầu xin...

Ngày 17 tháng mười
Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ôkhi-a, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các anh hùng tử đạo can đảm tuyên xưng đức tin để
làm vẻ vang cho toàn thể Hội Thánh. Hôm nay chúng con mừng thánh giám mục I-nha-xi-ô đã qua đường
khổ nạn mà đạt tới vinh quang. Xin cho chúng con cũng được nhờ công đức của người mà giữ vững một
niềm tin bất khuất. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa thánh I-nha-xi-ô tử đạo đã trở thành hạt lúa miến của Chúa Kitô cho thú dữ nghiền nát, và nhờ
đó trở nên bánh tinh tuyền được Chúa thương chấp nhận. Nay xin Chúa cũng ghé mắt nhân từ nhìn đến của
lễ chúng con dâng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày sinh nhật trên trời của vị thánh giám mục I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Chúa đã lấy
bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Ước chi lương thực này đem lại cho chúng con nguồn sinh lực mới giúp
chúng con sống và hoạt động thế nào cho xứng danh là Kitô hữu. Chúng con cầu xin...

Ngày 18 tháng mười
Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Lu-ca, sai đi rao giảng và viết sách Tin Mừng để làm cho mọi người nhận
biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo. Xin cho những người mang danh Kitô hữu được đồng
tâm nhất trí với nhau hầu muôn dân được thấy ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con phục vụ Chúa với một tâm hồn tự do thực sự, để của lễ chúng con
dâng tiến Chúa trong ngày lễ kính thánh Lu-ca vừa chữa trị hồn xác chúng con, vừa cho chúng con tham dự
vào sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng các tông đồ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì bí tích chúng con vừa lãnh nhận tại bàn thờ này làm cho chúng con
được nên thánh, và giúp chúng con tin vững vàng hơn vào Tin Mừng do thánh Lu-ca truyền đạt lại. Chúng
con cầu xin...

Ngày 19 tháng mười
Thánh Phao-lô Thánh Giá, linh mục
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Phao-lô linh mục lòng thiết tha yêu mến thập giá Ðức Kitô. Xin làm
cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại mà can đảm vác thập giá của mình. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận của lễ chúng con dâng trong ngày kính thánh Phao-lô linh
mục, và ban cho chúng con biết lấy cả cuộc đời diễn tả mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô mà chúng con đang
cử hành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiệm thập giá sáng chói cách lạ lùng trong cuộc đời thánh Phao-lô linh
mục. Xin ban cho chúng con vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó cùng Chúa Kitô, và không
ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 28 tháng mười
Thánh Si-mon và thánh Giu-đa, tông đồ
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời các thánh tông đồ rao giảng để cho chúng con được nhận biết danh Chúa.
Xin nhận lời hai thánh tông đồ Si-mon và thánh Giu-đa cầu nguyện mà cho Hội Thánh được phát triển
không ngừng khắp nơi trên trần thế . Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày kính hai thánh tông đồ Si-mon và thánh Giu-đa được Chúa ban thưởng vinh quang
thiên quốc, xin Chúa nhận của lễ và lời cầu của chúng con mà làm cho chúng con thêm vững vàng tin tưởng
hầu xứng đáng tham dự thánh lễ này. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các tông đồ,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kỷ niệm hai thánh tông đồ Si-mon và thánh Giu-đa chịu khổ hình, chúng con đã
đón nhận bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, và đang được Chúa Thánh Thần tác động. Xin cho bí tích này
luôn gìn giữ chúng con trong tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin...

Tháng Mười Một
Ngày 1 tháng mười một
Lễ Các Thánh
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính
toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin
Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Chúa đã cho các
ngài được hưởng phúc trường sinh, xin cho chúng con cũng nghiệm thấy các ngài nâng đỡ trên con đường
về với Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc,
thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Hôm nay,
Chúa cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng thành Giê-su-sa-lem thiên quốc, là Mẹ chúng con. Nơi
đó, anh chị em chúng con là toàn thể các thánh muôn đời ca tụng Chúa, và chúng con là lữ khách được đức
tin soi dẫn đang vội vã tiến về. Chúng con rất hoan hỷ, vì bao phần tử ưu tú của Hội Thánh được vinh quang.
Nhờ đó, Chúa cho các ngài trở thành gương mẫu và trợ giúp chúng con là những kẻ yếu hèn. Vì thế, hiệp với
các ngài và cả triều thần thiên quốc, chúng con đồng thanh ca tụng Chúa và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ,
chúng con xin chúc tụng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thánh hoá chúng con để sau khi
được thần lương này nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần gian, chúng con cũng được về thiên quốc dự tiệc
vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 2 tháng mười một
Cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Dù ngày 2 tháng 11 trùng ngày với ngày Chủ nhật nhưng thánh lễ này vẫn cử hành
Lễ I
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa
thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông vậy vững vàng: chính Ðức
Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho mọi tín hữu đã qua đời vào chung hưởng
vinh quang với Con Một Chúa. Ðấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một. Người hằng
sống và hiển trị muôn đời.
Lời tiền tụng cầu cho các tín hữu đã qua đời,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho anh chị em tín hữu đã qua đời. Xin
thương đón nhận họ vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin...

Ngày 2 tháng mười một
Cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Lễ II
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của bậc chính nhân, Chúa đã muốn cho con
Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi còn sống đã
tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em tín hữu đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy
nước thanh tẩy họ, nay nhờ Ðức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hoà, xin mở lòng khoan dung rửa họ cho
sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng cầu cho các tín hữu đã qua đời,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong bí tích Vượt Qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Ðức Kitô, đấng toàn thắng tội
lỗi và thần chết. Xin cho anh chị em tín hữu đã qua đời đuợc thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng Người hưởng
vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 2 tháng mười một
Cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Lễ III
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Ðức Kitô Con Chúa chiến thắng tử thần mà về với
Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Ðức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng
Chúa là Ðấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về
Ðức Kitô mà nay đã chết. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được
sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng cầu cho các tín hữu đã qua đời,
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng. Xin mở lượng từ bi nhân hậu thương đến anh chị
em tín hữu đã qua đời. Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được
hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 04 tháng mười một
Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, Giám mục
Lễ nhớ
Lấy lễ chung các thánh mục tử: giám mục,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin hằng ban ơn Thánh Thần cho Giáo Hội, như xưa Chúa đã ban cho thánh giám mục Ca-rôlô, để Giáo Hội biết không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, nhờ đó, thế giới sẽ tìm thấy hình ảnh
trung thực của Ðức Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin đoái nhìn của lễ chúng con dâng để kính nhớ thánh Ca-rô-lô giám mục. Chúa đã làm cho
thánh nhân nên người mục tử tài đức luôn ân cần chăm sóc đoàn chiên, xin Chúa cũng dùng lễ tế này làm
cho chúng con sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống Kitô hữu. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Chúa Kitô. Ước chi Bí tích này làm cho chúng
con nên dũng cảm như xua đã làm cho thánh Ca-rô-lô trung thành với nhiệm vụ và xả thân vì bác ái. Chúng
con cầu xin...

Ngày 09 tháng mười một
Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ: (chọn môt trong hai mẫu sau đây)
1. Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con như những viên đá sống động để xây nên một ngôi đền thánh, nơi
Chúa ngự muôn đời. Xin cho Hội Thánh là dân Chúa ngày càng thêm đông và dồi dào ân sủng để trở nên
thành thánh Giê-ru-sa-lem trên trời. Chúng con cầu xin...
2. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho dân Chúa được gọi là Hội Thánh. Xin nhìn đến chúng con đang tụ họp
nơi đây nhân danh Chúa mà ban cho chúng con biết kính thờ, yêu mến và phụng sự Chúa cho phải đạo, hầu
đạt tới phúc lộc quê trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này cùng với lời nguyện xin tha thiết: xin Chúa thương chấp
nhận cho chúng con được như ý sở cầu, và được thêm sức mạnh nhờ các bí tích cử hành nơi đây. Chúng con
cầu xin...

Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.
Nhờ ơn Chúa, chúng con đã xây dựng thánh đường này; nơi đây, Chúa không ngừng phù trợ đoàn dân
thánh đang tiến về cùng Chúa. thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiện hiệp thông Chúa thực hiện giữa
Chúa và các tín hữu. Quả thế, tại nơi này, Chúa xây dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. Tại
nơi này, Chúa làm cho Hội Thánh rải rác trên khắp hoàn cầu ngày thêm lớn mạnh, để nhiệm thể Ðức Kitô
được hình thành. Công trình này sẽ được hoàn tất trong cảnh thái bình của thành Giê-ru-sa-lem trên trời.
Vì thế, cùng với toàn thể các thánh, trong ngôi đền thờ rạng ngời vinh quang Chúa đây, chúng con cùng
ca hát, chúc tụng và ngợi khen Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho mọi người nhìn thấy Hội Thánh ở trần gian là dấu hiệu báo trước thành
Giê-ru-sa-lem trên trời. Xin cho chúng con, nhờ tham dự Bí tích này, được trở nên đền thờ chứa chan ơn
thánh và mai sau vào thiên quốc rực rỡ vinh quang. Chúng con cầu xin...

Ngày 10 tháng mười một
Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các Tông Ðồ, khiến cho sức
mạnh của ác thần không tài nào thắng nổi. Xin nhận lời thánh giáo hoàng Lê-ô nguyện giúp cầu thay mà cho
Hội Thánh luôn giữ vững chân lý và được vui hưởng thái bình. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận và sáng soi Hội Thánh, để
khắp nơi, nhờ có Chúa hướng dẫn, đoàn chiên Chúa tăng trưởng không ngừng, và các mục tử hằng làm đẹp
lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin lấy tình thương mà
hướng dẫn để nhờ quyền năng Chúa, Hội Thánh được hoàn toàn tự do và gìn giữ niềm tin mãi vẹn tuyền.
Chúng con cầu xin...

Ngày 11 tháng mười một
Thánh Mác-ti-nô, giám mục
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xưa thánh giám mục Mác-ti-nô đã làm vinh danh Chúa khi còn sống cũng như lúc qua đời.
Nay xin Chúa cũng ban cho chúng con những hồng ân kỳ diệu, để dù sống dù chết, chúng con chẳng lìa xa
tình thương Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh Mác-ti-nô giám mục, xin thánh hoá của lễ chúng con dâng để của
lễ này tăng thêm sức mạnh cho chúng con trên đường về với Chúa qua những thành công hay thất bại của
cuộc đời. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích hiệp nhất nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con biết một niềm vâng
theo ý Chúa để noi gương thánh Mác-ti-nô, chúng con hiến trọn mình cho Chúa và vui sướng vì được thuộc
về Chúa hoàn toàn. Chúng con cầu xin...

Ngày 12 tháng mười một
Thánh Gio-sa-phát, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám mục Gio-sa-phát đầy tinh thần yêu mến khiến người hy sinh
mạng sống vì đoàn chiên. Xin Chúa thương nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho Giáo Hội cũng
được đầy tinh thần yêu mến, và cho chúng con hằng biết noi gương người không ngại xả thân vì anh em.
Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xưa Chúa đã ban cho thánh Gio-sa-phát ơn đổ máu đào để minh chứng
đức tin. Nay xin Chúa đổ tràn ơn phúc trên của lễ chúng con dâng và làm cho đức tin của chúng con thêm
mạnh mẽ vững vàng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự bàn tiệc thiên quốc. Ước chi tiệc thánh này củng cố tinh thần
chúng con, để chúng con vừa hiếu hoà, vừa can đảm. nhờ thế, chúng con sẽ noi gương thánh Gio-sa-phát:
sẵn lòng hy sinh ngay cả tính mạng để Hội Thánh luôn tiến triển trên con đường thánh thiện và hiệp nhất.
Chúng con cầu xin...

Ngày 21 tháng mười một
Ðức Mẹ Dâng Mình
Lấy lễ chung Ðức Mẹ
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con họp mừng Ðức Trinh Nữ Maria vinh hiển. Cúi xin Chúa nhận lời
Người chuyển cầu và ban cho chúng con được dư đầy ơn phúc. Chúng con cầu xin...

Ngày 22 tháng mười một
Thánh Xê-xi-li-a trinh nữ tử đạo
Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh trinh nữ tử đạo,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Xê-xi-li-a, chúng con đến dâng lời khẩn nguyện: vì lời thánh nữ
chuyển cầu, xin cho chúng con được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Chúng con cầu xin...

Ngày 24 tháng mười một
Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống,
để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài
chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên
mãi đến cùng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của
lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời 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.
Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm
chứng cho Cha ngay từ lúc Tin Mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban
ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng dòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài
chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương.
Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và
không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Ðức Kitô Con Chúa để
mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc
đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...

Ngày 30 tháng mười một
Thánh An-rê, tông đồ
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh An-rê, người ngư phủ đã tin Ðức Giê-su là Ðấng Mê-sia và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố miềm tin
của chúng con để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con
cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toan năng hằng hữu, xin thương chấp nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ kính
thánh An-rê tông đồ, và ban cho chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa. Ước chi của lễ này cũng đem lại cho
chúng con chính sự sống thần linh của Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng các tông đồ
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hiệp thông với bí tích Thánh Thể. Xin cho bí tích này tăng thêm sức mạnh cho
chúng con, nhờ đó chúng con có thể noi gương thánh An-rê: vác thập giá mình đi theo Ðức Kitô và được
vào thiên quốc hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin...

Tháng Mười Hai
Ngày 03 tháng mươi hai
Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Phan-xi-cô đi rao giảng để kêu mời các dân tộc Á Châu đón nhận Tin
Mừng. Xin cho các tín hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và cho Giáo Hội được hân hoan
đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ chúng con dâng trong ngày kính thánh Phan-xi-cô, vị tông đồ đầy nhiệt
huyết đã không ngại đem ánh sáng Tin Mừng tận chân trời góc biển. Xin Chúa cũng cho chúng con biết đem
cả đời sống mà làm chứng cho Tin Mừng, để có thêm nhiều anh em cùng đi về với Chúa. Chúng con cầu
xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin cho lễ tế tạ ơn này đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến xưa đã khiến thánh
Phan-xi-cô xả thân cứu các linh hồn. Nhờ vậy, chúng con sẽ sống xứng hợp hơn với ơn gọi làm Kitô hữu, để
được cùng thánh nhân lãnh phần thưởng Chúa hứa cho những ai trung thành phục vụ. Chúng con cầu xin...

Ngày 07 tháng mươi hai
Thánh Am-rô-xi-ô, Giám Mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh Am-rô-xi-ô giám mục trở nên một bậc thầy giảng dạy đức tin công
giáo, và một tông đồ trung kiên mẫu mực. Xin cho Hội Thánh ngày nay được thêm nhiều mục tử vừa ý
Chúa, biết khôn ngoan và dũng cảm chăm sóc đoàn chiên. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dân lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần
Chúa tuôn đổ ánh sáng đức tin vào lòng chúng con như xưa Người vẫn soi sáng thánh Am-rô-xi-ô để thánh
nhân loan truyền vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ hiệp thông với bàn tiệc Thánh Thể. Xin ban
cho chúng con biết nghe lời giáo huấn của thánh Am-rô-xi-ô để dồn mọi cố gắng đi theo con đường Chúa
muốn chúng con đi và nhờ đó được vui mừng hưởng bàn tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin...

Ngày 08 tháng mươi hai
Ðức Mẹ vô nhiễn nguyên tội
Lễ trọng
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Ðức Trinh
Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ
công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban
cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ðọc kinh tin kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận hy lễ cứu độ chúng con dâng trong ngày đại lễ mừng Ðức Trinh Nữ
Maria vô nhiễn nguyên tội. Chúa đã ban ơn gìn giữ Người khỏi mọi tỳ ố, xin cũng nghe lời Người chuyển
cầu mà cho chúng con thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...
Lời 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. Cha đã gìn giữ Ðức Trinh Nữ Maria khỏi mọi vết nhơ
nguyên tội. Cha đã cho Người được đầy ơn sủng để Người xứng đáng làm Mẹ của Con Cha. Nơi Người,
Cha đã phác hoạ hình ảnh một Hội Thánh rất sinh đẹp, không tỳ ố, không vết nhăn, là Hiền Thê của Ðức
Kitô. Thật vậy, Ðức Trinh Nữ rất thanh khiết sẽ sinh hạ cho nhân loại một người con là chiên vẹ toàn, Ðấng
xóa tội trần gian. Cha đã chon Người giữa muôn một, để Người chuyển cầu và nêu gương thánh thiện cho
dân Cha. Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban ân huệ vô song là gìn giữ Ðức Maria khỏi vướng mắc nguyên tội. Xin cũng cho
thánh lễ chúng con cử hành chữa lành mọi thương tích nguyên tội còn để lại nơi chúng con. Chúng con cầu
xin...

Ngày 13 tháng mươi hai
Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo
Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh Trinh Nữ,
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Lu-xi-a đồng trinh, tử đạo, vinh hiển bước
vào Trời. xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp mà khơi lửa yêu mến trong lòng chúng con, để mai
sau chúng con được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển. Chúng con cầu xin...

Ngày 14 tháng mươi hai
Thánh Gio-an thánh gia, linh mục tiến sĩ Hội Thánh
Lễ nhớ
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gio-an linh mục lòng nhiệt thành yêu mến thánh giá và hoàn toàn từ
bỏ chính mình. Xin ban cho chúng con hằng biết noi gương sáng của người để mai sau được chiêm ngưỡng
Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận của lễ chúng con dâng trong ngày kính thánh Gio-an linh
mục và ban cho chúng con biết lấy cả cuộc đời diễn tả mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô mà chúng con đang cử
hành. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiện thập giá sáng chói cách lạ lùng trong cuộc đời thánh Gio-an linh
mục. Xin ban cho chúng con vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó với Chúa Kitô, và không
ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ngày 26 tháng mươi hai
Thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa
Kitô dạy. Hôm nay mừng thánh nhân được rước về trời, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng
noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng thánh Tê-pha-nô tử đạo. Xưa Chúa đã ban cho
người can đảm làm chứng cho đức tin, nay xin cũng ban cho chúng con một niền tin bất khuất. Chúng con
cầu xin...
Lời tiền tụng giáng sinh.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã cho niềm vui giáng sinh được tiếp nối trong lễ mừng thánh Têpha-nô tử đạo. Xin cho bí tích Thánh Thể biến đổi cuộc đời chúng con thành lời ca tụng không ngừng dâng
lên Chúa. Chúng con cầu xin...

Ngày 27 tháng mươi hai
Thánh Gio-an, tông đồ
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Gio-an tông đồ Ðể mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin
Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại. Chúng
con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến. Ước chi tiệc thánh này
đưa chúng con vào mầu nhiệm Ngôi Lời ban sự sống xưa Chúa đã mặc khải cho thánh Gio-an tông đồ.
Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Gio-an tông đồ để người rao giảng cho chúng con về Ngôi Lời
nhập thể. Xin cho Ngôi Lời ở mãi trong tâm hồn chúng con nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu
xin...

Ngày 28 tháng mươi hai
Các Thánh Anh Hài tử đạo
Lễ kính
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, các thánh Anh Hài đã không dùng lời nói, nhưng dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng
danh Chúa. Xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời để minh chứng niềm tin như chúng con vẫn tuyên xưng
ngoài miệng. Chúng con cầu xin...
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, nhưng Chúa đã muốn cho những em nhỏ tuy chưa biết Chúa là ai
cũng được nên thánh. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hoá của lễ chúng con dâng. Xin Chúa cũng ban
cho chúng con một tâm hồn đơn sơ trong trắng. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng Giáng Sinh
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, các thánh Anh Hài chưa biết dùng lời nói để tuyên xưng đức tin, nhưng đã được Chúa ban
tặng vinh quang nhờ Con Chúa giáng sinh làm người. Trong ngày Hội Thánh tưởng niệm các vị tử đạo đầu
tiên của Kitô giáo, xin cho tiệc thánh chúng con vừa chia sẻ đem lại cho chúng con ơn thánh dồi dào để
chúng con can đảm làm chứng Chúa cho anh em. Chúng con cầu xin...

