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Các Kinh Nguyện & Bộ Lễ PV Thánh Lễ Chúa Nhật - TN

Các Kinh Trước Lễ 

(Làm dấu Thánh Giá): Nhân danh Cha và Con và Đức Chúa Thánh 

Thần. Amen! 

(Đọc: Kinh Chúa Thánh Thần)      

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô 

cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng 

con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa 

Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức 

Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

     Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa 

Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ,  thì rày 

chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại 

xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công 

nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen 

(Đọc: Kinh Ăn Năn Tội) 

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.  Chúa đã 

dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, 

mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo 

buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con 

dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng 

làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

(Đọc: Kinh Tin) 

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng 

phạt vô cùng.  Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi 

Thứ Hai đã xuống thế làm Người, chịu nạn chịu chết mà chuộc 

tội thiên hạ.  Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì 

con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô 

cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh.  Amen 

(Đọc: Kinh Cậy) 

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa 

Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày 

sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng 

phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc, và lòng lành vô cùng, đã 

phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được.  Amen 

(Đọc: Kinh Mến) 

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi 

sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lạy vì Chúa, thì con 

thương yêu người ta như mình con vậy.  Amen.  

(Đọc: Kinh Nghĩa Đức Tin) (xin mời CĐ ngồi) 

Ngày Chúa Nhật hôm nay chúng con hợp nhau kính lạy thờ 

phượng Chúa, không quên cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa 

đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con 

đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng 

ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng 

con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là 

những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng 

dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, 

Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng 

một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. 

Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria 

đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn 

chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày 

thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày 

lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và 

Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì 

chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng 

hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà 

chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ 

sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà 

thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười 

Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm 

những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ 

hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên 

mọi tội lỗi khác. 

 Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích 

Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho 

chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song 

phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba 

phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng 

phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, 

cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì 

mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. 

(Đọc: Kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời) 

Ðạo Ðức Chúa Trời có 10 điều răn: 

Thứ Nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người 

trên hết mọi sự. 

Thứ Hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ. 

Thứ Ba: Giữ ngày Chúa Nhật. 

Thứ Bốn: Thảo kính cha mẹ. 

Thứ Năm: Chớ giết người. 

Thứ Sáu: Chớ làm sự dâm dục. 

Thứ Bảy: Chớ lấy của người. 

Thứ Tám: Chớ làm chứng dối. 

Thứ Chín: Chớ muốn vợ chồng người. 

Thứ Mười: Chớ tham của người. 

Mười điều răn ấy tóm về hai điều mà chớ: Trước kính mến một 

Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau là yêu người như mình ta 

vậy. Amen. 

 

(Đọc: Kinh Sáu Điều Răn Hội Thánh) 

Hội Thánh có sáu điều răn: 

Thứ Nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.  

Thứ Hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 

Thứ Ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần. 

Thứ Bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.  

Thứ Năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc. 

Thứ Sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh 

dạy. 

 

(Đọc: Kinh Bảy Phép Bí Tích) 

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích: 

Thứ Nhất: Là phép Rửa Tội 

Thứ Hai: Là phép Thêm Sức 

Thứ Ba: Là phép Mình Thánh Chúa 

Thứ Bốn: Là phép Giải Tội 

Thứ Năm: Là phép Xức Dầu Thánh 

Thứ Sáu: Là phép Truyền Chức Thánh 

Thứ Bảy: Là phép Hôn Phối 

 

(Tập hát Đáp Ca – Ca Đoàn phụ trách) 

 

Kinh Trong Thánh Lễ 
 

(Hát:  Kinh Thương Xót – Bộ Lễ Calêndi2 LM Kim Long) 

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương, (nguyện) 

xin Chúa thương xin thương xót chúng con.  Xin Chúa Ki-tô, 

xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.  Xin Chúa Ki-tô, 

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

Chúa thương (nguyện) xin Chúa thương xin thương xót 

chúng con, xin thương xót chúng con. 
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(Hát:  Kinh Vinh Danh – Bộ Lễ Calêndi2 LM Kim Long) 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và  bình an dưới 

thế, 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, xin thương, 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, xin thương, 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 A-men, A-men! 

 

(Hát: Đáp Ca - Ca Đoàn phụ trách) 

 

(Xướng trước Phúc Âm - Alleluia… Ca Đoàn phụ trách) 

 

(Đọc: Kinh Tin Kính) 

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời 

đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu 

Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức 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 Đức 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. (cúi đầu hoặc qùy) bởi phép 

Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ 

Maria, và đã làm người. (đứng lên).  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 Đức 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 Đức Chúa Thánh Thần là Thiên 

Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha, và Đức 

Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ, và tôn vinh cùng với Đức 

Chúa Cha, và Đức 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 

(Hát:  Kinh Thánh Thánh Thánh – Bộ Lễ Calêndi2 LM 

Kim Long) 

Thánh Thánh Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  Trời 

đất đầy vinh quang Chúa.  Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến 

nhân Danh Chúa.  Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  Hoan 

hô Chúa trên các tầng trời. 

 

(Hát:  Tung Hô Đức Tin – LM Văn Chi) 

LM: Đây Là mầu nhiệm đức tin 

CĐ hát: Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và 

tuyên xưng Chúa sống lại, cho đến khi Chúa đến. 

 

(Hát:  Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa – Bộ Lễ Calêndi2 LM 

Kim Long) 

Lạy Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Xin thương 

xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần 

gian, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy 

Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Xin ban bình 

an cho chúng con. 

 

 

 

Kinh Kết Lễ 
 

(Đọc: Kinh Cám Ơn) 

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ 

con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được 

làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi 

hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá 

vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều 

ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm 

nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn 

tội chẳng kịp.  Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn 

Đức Chúa Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các Thánh mà dâng 

lên Chúa, cùng cám ơn như vậy.  Amen 

(Đọc: Kinh Trông Cậy) 

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ 

bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ 

Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi 

mọi sự dữ. Amen  

(Đọc: Các Câu Lạy) 

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu – (Thương xót chúng con).  

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh rất Thánh Đức Bà Maria – (Cầu 

cho chúng con). 

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn 

đời đồng trinh – (Cầu cho chúng con). 

Nữ Vương ban sự bình an – (Cầu cho chúng con). 

Đức Mẹ La Vang – (Cầu cho chúng con). 

Thánh Phaolô Tông Đồ – (Cầu cho chúng con). 

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam – (Cầu cho chúng con). 

(Nhân danh Cha và Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen!) 

 

† 
Các Kinh Lễ Đặc Biệt 

 

(Đọc:  Kinh Kính Thánh Giuse) 

Kính chào Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế, Bạn trăm năm của Đức 

Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao Con Một của Chúa cho Ngài; Mẹ 

Maria đã tin tưởng vào Ngài; Chúa Kitô đã lớn lên thành người 

cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse diễm phúc, Xin cũng hãy tỏ ra 

Ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên 

đường đời. Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót 

và lòng can đảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ.  

Amen. 

 

(Đọc: Kinh Vực Sâu) 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm 

nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa 

chấp tội nào ai rỗi được? 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 Người đêm ngày 

hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương 

vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy 

Chúa, xin ban cho linh hồn _____________ được nghỉ ngơi đời 

đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn 

_____________ cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen 

 

† 
(Tài liệu này sử dụng cho mỗi Thánh Lễ; xin quý vị để lại trong 

khuôn viên nhà thờ sau khi dùng.) 
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