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Nghi thức đầu lễ 

Đức Thánh Cha: Nhân danh Cha, và Con+ và Thánh Thần. 

Cđ: Amen 

Đức Thánh Cha:  Chúa ở cùng anh chị em 

Cđ:   Và ở cùng cha. 

Đức Thánh Cha:  Anh chị em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử 

hành mầu nhiệm thánh. 

Đức Thánh Cha và 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. 

Vì vậy tôi xin Đức 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. 

Đức Thánh Cha:  Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự 

sống muôn đời. 

Cđ:  Amen 

Kinh Thương xót (bằng tiếng Thái) 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Kinh Vinh Danh (bằng tiếng Thái) 

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 Đức 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 Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. 

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, 

cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha . Amen. 

Lời nguyện đầu lễ 

Đức Thánh Cha: 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 nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Amen. 

Phụng Vụ Lời Chúa 

Bài Ðọc I: Dcr 2, 14-17 

Lời Chúa trong sách Dacaria 

Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến ở lại giữa ngươi, - sấm ngôn của 

Đức Chúa. 

Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa: Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ 

cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ, (các) ngươi sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái 

tôi đến với (các) ngươi. Đức Chúa sẽ lấy Giuđa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của Người trên 

Đất Thánh và Người sẽ lại tuyển chọn Giêrusalem. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước 

nhan Đức Chúa, Bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người. 

Ðáp Ca: 1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8 

Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c. 1a). 

Xướng: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa 

tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. 

Xướng: Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ 

thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; 

người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. 

Xướng: Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. 

Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. 



Xướng: Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó 

nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. 

Alleluia: Lc 1,28 

Alleluia, alleluia!- Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ 

được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 12, 46-50 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 

Một hôm, khi Đức Giêsu đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên 

ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em 

Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ 

tôi? Ai là anh em tôi? Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em 

tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, 

là mẹ tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Bài giảng của Đức Thánh Cha….. 

Lời Nguyện Giáo Dân 

Đức Thánh Cha: Anh chị em thân mến, 

Được linh hứng bởi hồng ân đức tin được trao ban cho chúng ta, giờ đây chúng ta hãy dâng 

lên Chúa, là Cha chúng ta, những ý nguyện sau: 

Đáp: โปรดสดบัฟังเทอญพระเจา้ขา้ /pọt đạp phạng thươi - pha cháo khà/ 

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, linh mục khi các ngài 

hoạt động cho nước Chúa được trị đến trên thế giới này. Chúng ta hãy cầu nguyện 

 

Đáp: โปรดสดบัฟังเทอญพระเจา้ขา้ /pọt đạp phạng thươi - pha cháo khà/ 

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

 

2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai thực thi quyền bính trong thế giới của chúng 

ta hôm nay để họ biết học hỏi từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến để phục vụ tất cả mọi 

người. Chúng ta hãy cầu nguyện 

Đáp: โปรดสดบัฟังเทอญพระเจา้ขา้ /pọt đạp phạng thươi  - pha cháo khà/ 

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo tại Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 350 

năm ngày thành lập miền Phủ Doãn Tông Tòa Xiêm La, để chúng ta được tăng trưởng 

trong đức ái và sự hiệp nhất và luôn biết giúp người Thái trong hành trình tìm kiếm 

chân lý và hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện 



Đáp: โปรดสดบัฟังเทอญพระเจา้ขา้ /pọt đạp phạng thươi - pha cháo khà/ 

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

 

4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đau khổ về thể lý, chẳng hạn như những người 

nghèo, người đau yếu, tàn tật và các tù nhân. Cầu xin cho họ đừng bao giờ rơi vào 

tuyệt vọng, nhưng cảm nhận được ơn an ủi từ tình yêu cá vị của Chúa. Chúng ta hãy 

cầu nguyện 

Đáp: โปรดสดบัฟังเทอญพระเจา้ขา้ /pọt đạp phạng thươi - pha cháo khà/ 

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả chúng ta những người tham dự thánh lễ này để 

chúng ta biết toàn tâm bước theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng là ánh sáng thật, để ánh sáng 

của Ngài dẫn dắt chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể mang ánh sáng tình yêu đến cho 

anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện 

Đáp: โปรดสดบัฟังเทอญพระเจา้ขา้ /pọt đạp phạng thươi pha cháo khà/ 

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Đức Thánh Cha: Lạy Chúa Cha toàn năng, 

Xin giúp chúng con tăng trưởng lòng từ bi và trao ban hy vọng cho những ai chúng con gặp 

gỡ trong cuộc sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cđ: Amen 

Phụng Vụ Thánh Thể 

Dâng bánh: 

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. 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Dâng rượu: 

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. 



Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Đức Thánh Cha: 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. 

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. 

Đức Thánh Cha: 

Lạy Chúa, xin đoái thương nhận những lời cầu của dân Chúa cùng các lễ vật hiến tế, để, nhờ 

sự cầu bầu của Đức Maria, Mẹ của Con của Chúa, không có lời thiết tha van nài nào của 

chúng con không được đáp lại, không có lời cầu xin nào của chúng con ra vô ích. 

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ: Amen  

Dóminus vobíscum - Chúa ở cùng anh chị em 

Et cum spíritu tuo - Và ở cùng cha 

Sursum corda - Hãy nâng tâm hồn lên 

Habémus ad Dóminum - Chúng con đang hướng về Chúa 

Grátias agámus Dómino Deo nostro - Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta 

Dignum et iustum est - Thật là chính đáng 

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 Maria, 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 Kitô, 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: 

(bằng tiếng Thái) Thánh! Thánh! Thánh! 

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 



Đức Thánh Cha: Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều 

phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Ðức Giêsu Kitô, 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. 

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 X Máu Ðức 

Giêsu Kitô, 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. 

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. 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới 

khi Chúa đến. 

Đức Thánh Cha: 

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 Kitô. 

Một vị đồng tế: 

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 Maria  rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển vinh. 

Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng 

con. 



Một vị đồng tế: 

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 Phanxicô và Ðức Giám 

Mục Francísco Xavério Kriengsak 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, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban 

mọi ơn lành cho thế gian. 

Đức Thánh Cha và các vị đồng 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. 

Cđ: Amen. 

Nghi Thức Hiệp Lễ 

Đức Thánh Cha: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám 

nguyện rằng: 

(bằng tiếng Thái) 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. 

Đức Thánh Cha: 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. 

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang 

là của Chúa đến muôn đời. 

Đức Thánh Cha: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: 

“Thầy để lại bình an cho các con, 

Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 

Xin đừng chấp tội chúng con, 

nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; 

xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an 

và hợp nhất theo thánh ý Chúa. 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Đức Thánh Cha: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Cđ: Và ở cùng cha. 

Phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

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. 

Đức Thánh Cha: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời 

đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh 

hồn con sẽ lành mạnh. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ 

Đức Thánh Cha: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 

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. 



Cđ: Amen. 

Đức Thánh Cha: Chúa ở cùng anh chị em. 

Cđ: Và ở cùng cha. 

Đức Thánh Cha: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành 

cho anh chị em. 

Cđ: Amen. 


