LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ
Chúa Nhật 22 / 11 / 2020
CỬ HÀNH LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH
Dẫn nhập : (Mọi người đứng)
Người chủ sự : Cuối Năm Phụng vụ, Giáo Hội tôn vinh Chúa Kitô với tước hiệu
cao quí nhất : Ngài là Vua Vũ Trụ. Đấng mà chúng ta tôn kính suốt năm Phụng
vụ, từ khi mới sinh ờ Bê-lem đến lúc trở vể với Chúa Cha trong vinh quang, sau
khi chết trên thập giá và phục sinh, Ngài thật sự là Vua. Tuy nhiên, vương quốc
của Ngài không bị hạn chế bởi các biên giới. Vương quốc của Ngài trải dài khắp
năm châu và phủ rộng mọi tâm hồn chính trực, cách riêng những ai tin vào Ngài.
Chúng ta xin Chúa Kitô - Vua Tình yêu - luôn ngự trị trong gia đình và trong tâm
hồn chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta luôn sống xứng đáng là công dân
trong vương quốc của Ngài
Người chủ sự : Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Tất cả : Amen
Có thể hát :

GIÊSU VUA TÌNH YÊU (Lm. Thái Nguyên)
(https://youtu.be/0N_aHuQZZpc)

1. Một chiều trên cây Thập Giá Chúa đã hiến thân vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại dấn thân vào
đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo
chân Ngài giữa đời không mang vương lụy.
ĐK. Ôi Vua Giê-su Vua Tình Yêu xin ban cho con tấm lòng mến yêu danh Ngài bước đi giữa
đời gieo niềm tin mới. Ôi Vua Giê-su xin Ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn lầm than
dưới thế xin qui tụ về sống bên Vua Tình Yêu.
2. Cuộc đời qua muôn ngàn hướng Chúa đưa ta lên đỉnh cao. Ngài kêu gọi ta xóa tan hận thù bất công
chia lìa xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất đem phúc vinh an bình tươi sáng dẫn đưa
nhân loại tiến về quê hương Nước Trời.
3. Tình Ngài qua muôn đời mãi khắc ghi trong tâm hồn con. Ngài không tặng ban thế gian danh vọng tiếng
tăm quyền lực xa hoa vật chất. Ngài đã tặng ban chính nguồn sự sống một trái tim đong đầy nhân ái xuống
cho mọi người hưởng niềm an vui thái hòa.
NGHI THỨC SÁM HỐI
Người chủ sự : Chúng ta hướng lòng về Chúa và xin Ngài thương tha thứ những lỗi lầm của chúng
ta, nhất là những khi chúng ta không muốn sống theo lời Ngài mà chỉ muốn làm theo ý riêng mình.
Chúng ta xin Chúa khoan dung tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành giờ kinh nguyện này :
Tất cả : 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 : 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.
Người chủ sự :
Tất cả :

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con

Người chủ sự :
Tất cả :

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người chủ sự :
Tất cả :

Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con.

KINH VINH DANH
Người chủ sự :
Tất cả :

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.

Người chủ sự : Chúng ta cùng cầu nguyện :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã muốn quy tụ mọi loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô
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 Đấng cao cả uy linh
và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con,
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Tất cả :

Amen
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Mọi người ngồi
1/ BÀI ĐỌC 1
Một người đọc : Lời Chúa trong sách ngôn sưứ E-dê-ki-en (34,11-12.15-17)
Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế nấy : “Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm
điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì
Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào
ngày mây đen mù mịt. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ – sấm ngôn
của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về ; con nào bị
thương, Ta sẽ băng bó ; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh ; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh,
Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, - Đức
Chúa là Chúa Thượng phán -. này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê.”
Đó là lời Chúa. - Tạ ơn Chúa

2/ THÁNH VỊNH 22 (23)
Một người đọc :

Tất cả ::

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

Tất cả :

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Tất cả :

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Tất cả :

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

3/ BÀI ĐỌC 2
Một người đọc : Lời Chúa trong thư I của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô (15,20-26.28)
Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại
một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi
người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa
cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì
đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần,
mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Ki-tô
phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị
tiêu diệt là sự chết, Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục
Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
Đó là lời Chúa. - Tạ ơn Chúa
Mọi người đứng
TUNG HÔ TIN MỪNG
Một người đọc :

Alléluia, Alléluia. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng
triều đại đang tới, triều đại Vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Alléluia.

4/ TIN MỪNG
Người chủ sự ; Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mat-thêu (25,31-46)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả
các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập
hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho
chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải
rằng : „Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay
từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là
khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm
viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.‟ Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : „Lạy Chúa, có
bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ
mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù,
mà đến hỏi han đâu ?‟ Đức Vua sẽ đáp lại rằng : „Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế
cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.‟ Rồi Đức Vua
sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : „Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa
đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ;
Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các
ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.‟ Bấy giờ những người
ấy cũng sẽ thưa rằng : „Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc
trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?‟ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : „Ta
bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là
các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.‟ Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người
công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
Đó là lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mọi người ngồi và giữ thinh lặng vài phút để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn mình và suy niệm về sứ
điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn nhủ với mình. Cũng có thể đọc bài suy niệm của thầy Phó tế Phêrô Cao
Trọng Nghĩa :
Đức mến là hạnh phúc Nước Trời
Chúa Giêsu trả lời : « Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chốn này» ông Phi-la-tô liền hỏi : « Vậy
ông là vua sao ? » Đức Giêsu đáp : « Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian
nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật » (Ga 18,37) Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và tổng trấn Phila-tô khi Người bị điệu ra trước tòa xác định rõ rệt tước vị Vua của Đức Giêsu Kitô. Người sẽ không phải là
vua bị kết án, bị quân lính đánh đập, chế nhạo và đội mão gai như Người đã chịu để hoàn thành nhiệm vụ
cứu độ mà Thiên Chúa Cha giao phó. Nhưng là vị vua đầy quyền hành mà trong bài đọc II của Thánh
Phaolô gởi Cô rin tô đã viết :« Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi
thù địch dưới chân Người » (1 Cr 15,25)
Vương quốc đó sẽ trường tồn mãi mãi vì chính Đức Giêsu Kitô là Vua muôn thuở. Ngài sẽ lại đến,
không phải bị chịu khổ nạn một lần nữa, nhưng « Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả
các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người » (Mt 25,31)
Đoạn Tin Mừng của Thánh Mát-thêu hôm nay, chính Chúa Giêsu loan báo Ngài là Vua, Người lại
đến để phán xét, và hình ảnh cảnh ngày phán xét cuối cùng làm cho chúng ta những người đã tin vào
Chúa Kitô có tư tưởng khó hiểu về sự phán xét này. « Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người,
và Người sẽ tách biệt họ với nhau » Vậy những người đã sống theo lề luật, giới răn Thiên Chúa sẽ đứng ở
đâu ? Người đã tin vào Chúa Cứu Thế nằm về phía nào ? Và những người chưa hề có đức tin, cuộc đời
trần thế của họ chẳng bao giờ họ biết đến Thiên Chúa sẽ được phán xét theo tiêu chuẩn nào ? Thiên Chúa
là Tình Yêu, Người sẽ dùng tiêu chuẩn tình yêu, công bằng, bác ái để phán xét nhân loại, Người sẽ dùng
công thức « mến Chúa, yêu người » để phân loại. « Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở

bên trái ». Vị thẩm phán tối cao nhấn mạnh sự thật căn bản và rõ ràng quan trọng nhất cần phải có để vào
được Vương Quốc, đó là tình yêu. Vì tình yêu là một yếu tố bao gồm tất cả lề luật, giới răn mà đức bác ái
được đặt hàng đầu của mọi đức hạnh như trong thư của Thánh Phao lô gởi cho tín hữu Cô-lô-xê : « Trên
hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo » (Cl 3,14)
Đức bác ái là điều kiện duy nhất mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, yêu thương và phục vụ anh
chị em là tình yêu kết hợp chúng ta với Thiên Chúa. Sống chia sẻ, hành động yêu thương, chăm sóc
những người bé nhỏ nhất là sống cho Thiên Chúa. Chính vì vậy, có những người không hề biết và tin vào
Chúa Kitô, họ không thuộc mười điều răn, không được nhận lãnh các bí tích khi còn tại thế, đã ngạc nhiên
khó hiểu khi họ được tuyển chọn vào Nước Trời : « Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà
cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho
mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ? Đức Vua sẽ đáp lại
rằng : « Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất
của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy » (Mt 25, 37-40)
Dù có đức tin nơi Thiên Chúa hay không khi còn tại thế, tất cả khi vào phiên tòa phán xét chúng ta
đều chịu xét xử theo lòng bác ái chúng ta sống và cách đối xử với những người bé nhỏ, nghèo nàn nhất,
chịu xét xử theo tình yêu Chúa đòi hỏi chúng ta là phải chia sẻ với những người đã cần đến chúng ta trong
giai đoạn khó khăn của cuộc đời họ.
Đức mến, lòng bác ái yêu thương là điều kiện tiên quyết mà Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ đòi hỏi nơi
chúng ta để được lựa chọn vào hưởng vinh phúc với Người. Thánh Phaolô xác định rõ ràng với tín hữu
Cô-rin-tô : «Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có
được đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì » (1Cr 13,2) « Đức
mến tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được » (1Cr 13,7-8)
« Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến » (1Cr 13,13)
Ptvv Phêrô Cao Trọng Nghĩa

Mọi người đứng
KINH TIN KÍNH
Tất cả cùng đọc kinh Tin Kính :
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.
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.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Người chủ sự : Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Hội thánh tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô là Vua
Vũ Trụ. Ngài là Vua tình yêu, Vua của hòa bình. Chỉ một mình Ngài mới là Đấng để con người kính
phục và tôn thờ. Trong niềm yêu mến vị Vua Nhân ái Giê-su, chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu
nguyện :
Một người đọc :
1. Chúa Giê-su là mục tử nhân lành, Ngài luôn yêu thương săn sóc đoàn chiên của mình. Xin cho Đức
Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục và Tu sĩ, cũng luôn quan tâm chăm lo cho đoàn chiên Chúa
trao, bằng một đời sống hiến thân phục vụ, biết dùng tình yêu thương chân thành, để khuyên nhủ và dẫn
đưa những chiên lạc trở về trong ràn chiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Một Danh ngôn đã nói: “Ai cho kẻ khốn cùng là đã cho Thượng đế vay”. Xin cho các Kitô hữu biết tích
lũy thật nhiều các công việc lành thánh ở đời này, bằng sự hy sinh chu toàn các công việc thường ngày,
yêu thương giúp đỡ người nghèo khó, nhất là hăng say cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, để
trong ngày sau hết, được cùng các ngài gia nhập vào Vương Quốc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin
Chúa.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa Giêsu không dùng quyền bính để cai trị, nhưng Ngài đến là để phục vụ. Xin cho các thành viên
trong cộng đạo chúng con, luôn có lòng nhiệt tình và khiêm nhường, biết tận dụng hết những ơn mà Chúa
đã ban như : trí tuệ, tài năng, công sức, thời giờ… để phục vụ cộng đoàn và làm cho danh Chúa được tỏa
sáng khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Ai sống sống trong tình yêu thì thuộc về Đức Kitô và xứng đáng là công dân Nước Trời. Xin Chúa
Thánh Thần soi sáng cho mỗi người chúng con biết nhận ra Chúa Giêsu chính là Thần Tượng duy nhất
của đời mình, để noi gương bắt chước đức khiêm nhường, hiền lành, vị tha, và sẵn sàng cầu nguyện cho
nhau, kể cả những người chúng con không quen biết, hay những người đang ghét bỏ chúng con. Chúng
con cũng xin Chúa giải thoát nhân loại khỏi dịch bệnh, để mọi người nhận biết tình yêu Chúa. Chúng ta
cùng cầu xin Chúa.
Tất cả :

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người chủ sự : Lạy Chúa Giêsu Vua Tình yêu, cuộc đời này thật ngắn ngủi nhưng là cơ hội duy nhất
để vào được Nước Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức ăn năn sám hối, và cố gắng sống trọn
vẹn đức bác ái yêu thương với tất cả mọi người, để trong ngày phán xét, chúng con được đứng
bên hàng ngũ người công chính tiến vào Vương Quốc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn
đời.
Tất cả : Amen
KINH LẠY CHA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Người chủ sự : Chúng ta hướng lòng lên Chúa Cha và như Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta cùng nguyện
xin :
Tất cả :

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. Amen.

Người chủ sự : Chúng ta cùng nhau giữ im lặng, hướng lòng về Mình Thánh Chúa và xin Chúa ngự
vào lòng chúng ta.

Mỗi người có thể đọc riêng :
“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Thánh Thể,.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con.
Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được,
thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng,
chẳng khác gì như con được rước Chúa thật.
Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn.
Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen” (thánh Anphonsô)
Sau đó có thể hát :

KINH HÒA BÌNH (Lm. Kim Long)
(https://youtu.be/Lh-uzemcTnQ)

Lạy Chúa từ nhân ! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù, Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp, Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, Đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an, Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Hay đọc chung Kinh nguyện trong cơn dịch bệnh Coronavirus của HĐGMVN
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót
xin nhìn đến nỗi thống khổ
của đoàn con trên khắp thế giới,
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.
Xin củng cố đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tín thác
vào tình yêu quan phòng của Cha.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen
KẾT THÚC
Mọi người đứng
Người chủ sự : Chúng ta cùng cầu nguyện :
Lạy Chúa, chúng con được vinh dự
sống theo lời giáo huấn của Đức 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 đới.
Tất cả : Amen
Người chủ sự : Chúng ta cùng hướng về Mẹ Maria, xin Mẹ phù hộ gia đình chúng ta.
Tát cả :

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội
Khi nay và trong giờ lâm tử. Amen

Người chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho gia đình chúng ta.
Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.
Tất cả :

Amen. (Mọi người làm dấu thánh giá).

Có thể hát một bài kính Đức Mẹ :
LẠY MẸ NHÂN ÁI (Lm. Phong Trần)
(https://www.youtube.com/watch?v=Lq0UmhPzM5c)
1. Lạy Mẹ Nhân Ái ! Đoàn con thiết tha van nài
Đại dịch lây lan, Mẹ ơi ! Khốn khó nguy nan
Khổ sầu lo âu trần gian muôn vàn tang tóc
Xin Mẹ Từ Bi cầu Chúa chữa lành chúng con.

ĐK:

Lạy Mẹ Nhân Ái !
Xin thương xót chúng con khốn cùng
Lạy Mẹ Nhân Ái ! Xin gìn giữ chúng con an bình
Nguyện Mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội
Xin Mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con.
2. Mẹ Hằng Cứu Giúp ! Đoàn con thiết tha kêu cầu
Loài người thương đau, Mẹ ơi ! Cứu giúp chúng con
Nguyện Mẹ yêu thương chở che, an ủi, nâng đỡ
Những bệnh nhân hồn xác tháng ngày héo hon.

Trong tháng 11 này, chúng ta có thể đọc Kinh Vực Sâu cầu cho các linh hồn ::

KINH VỰC SÂU (đọc)
Lạy Chúa, con ở duới vực sâu kêu lên Chúa,
xin Chúa hãy thuong nhậm lời
con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.
Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi đuợc?
Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa,
con đã trông cậy Chúa.
Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa.
Những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời,
đêm ngày hãy trông cậy Nguời cho liên,
vì Nguời rất nhân lành hay thương vô cùng,
sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Nguời thay thảy.
Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn đuợc nghỉ ngơi đời đời,
và đuợc sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà đuợc nghỉ yên.
Amen.

Ôi Giê-su ! Chúa Giê-su là Vua, Chúa muôn thuở là Vua.

