
CỬ HÀNH PHỤNG VỤ ĐẠI LỄ PHỤC SINH TẠI GIA 

Ngày 12 tháng 04 năm 2020 

Dưới đây là vài gợi giúp cử hành phụng vụ tại gia vào những ngày này khi chúng ta bị cách ly và 

không thể quy tụ với nhau để cử hành Đại lễ Phục Sinh. Nếu bạn ở một mình bạn có thể điều chỉnh 

cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.  

CHUẨN BỊ :  

Chuẩn bị một nơi chốn thích hợp cho việc cử hành phụng vụ. Chúng ta có thể đặt một cây Thánh 

giá và (hoặc) một ảnh icôn Chúa phục sinh.  

Một cuốn Kinh Thánh hoặc quyển Tân Ước mở ra đoạn Tin Mừng của ngày lễ hôm nay. Đặt một 

cây nến và trang trí thêm vài nhành hoa…. 

Nếu có người hát và người chơi đàn, bạn hãy để cho họ dùng tài năng của mình mà giúp cho việc 

cầu nguyện được sốt sắng. Những người này sẽ chuẩn bị một hoặc hai bài thánh ca.  

Những chỉ dẫn về cần làm gì và ai làm sẽ được in màu đỏ 

Những gì cần đọc được in màu xanh 

Vào lễ Phục Sinh truyền thống dân gian nói rằng chuông sẽ trở về từ Rôma (Theo quy định phụng 

vụ, trong Thánh lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh, sau khi rung chuông nhà thờ vào lúc hát Kinh 

vinh danh, chúng ta không sử dụng chuông cho đến khi hát Kinh Vinh Danh Đêm Vọng Phục sinh 

hay Chúa nhật Phục sinh. Chính vì vậy, người lớn thường nói với trẻ con là chuông nhà thờ đã bay 

sang Rôma để giải thích cho chúng vì sao không còn nghe tiếng chuông nhà thờ như mọi khi). Nếu 

trong nhà có chuông nhỏ, thì những thành viên nhỏ tuổi nhất có thể lắc chúng ngay trước giờ cử 

hành phụng vụ.  

Hát hoặc nghe bài thánh ca : KHẢI HOÀN CA (Nguyễn Duy) 

https://www.youtube.com/watch?v=ybdyD8QKMMA 

1. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ. Trọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Nhà Is-ra-el ơi 

tấu lên đi lời ca. Ngàn đời còn yêu thương Chúa yêu thương nhân loại.  

ĐK: Vạn tuế Con Vua Đa-vít đã sống lại hiển vinh Ngài đem vinh quang rực rỡ chiếu soi trên 

trần thế. Mừng hát lên ngày khải hoàn ngày Chúa đã chiến thắng Tử Thần.  

2. Này là quyền Chúa giương cánh tay thần lực. Thật kỳ diệu thay tay hữu uy phong Ngài. Giờ này 

và mai sau mãi tôi không phải chết. Để ngàn kỳ công Cha sẽ ghi sâu trong đời.  

3. Này là hòn đá thợ xây đã loại trừ. Giờ lại trở nên viên đá góc tường. Việc này Ngài gây nên chính 

tay Ngài làm ra. Thật lạ lùng vô biên có ai suy cho cùng.  

 

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TẠI GIA 

Nếu có nhiều người tham dự bạn có thể chọn một người để chủ sự buổi cử hành, người cha hoặc 

người mẹ hay một vị cao niên nhất trong gia đình (vị này được ký hiệu là G) 

Chúng ta chào nhau theo công thức sau :  

Một người xướng : Đức Kitô đã phục sinh ! 

Đáp: Người đã thực sự phục sinh.  

https://www.youtube.com/watch?v=ybdyD8QKMMA


G- Trong tinh thần hiệp nhất với Đức giám mục và toàn thể dân Chúa trong giáo phận Évry, chúng 

ta làm dấu : NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.  

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha chúng ta, Người đã quy tụ và đón nhận chúng ta nơi Con Một Người 

là Đức Giêsu Kitô phục sinh. Chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng lên chúc tụng Người.  

Tất cả thưa : Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa chúng ta đến muôn thuở muôn đời.  

G- Trong tình hiệp thông với tất cả Kitô hữu vẫn chưa được phép cử hành Thánh lễ vào Chúa nhật 

Chúa phục sinh này, cũng như với mọi người hiện diện nơi đây và ở nhiều nơi khác không thể tham 

dự thánh lễ Chúa nhật vì một lý do nào đó nhưng lòng luôn khát khao được sớm quy tụ với nhau để 

cử hành Thánh lễ, chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Thiên Chúa :  

Lời nguyện Chúa nhật Chúa phục sinh :  

G- 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. Amen. 

Một người đọc lời dẫn vào bài Tin Mừng :  

Trong  mỗi đoạn Tin Mừng chúng ta đều thấy trình thuật nói về Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời hằng 

sống của Thiên Chúa nhập thể. Người chính là Lời của Thiên Chúa, Người là Ánh sáng soi đường 

chỉ lối cho cuộc sống và cũng là Thần lương nuôi dưỡng chúng ta trên con đường lữ hành trần thế.  

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến và mở lòng trí chúng con và giúp chúng con đón nhận Ngôi Lời 

ngõ hầu Ngôi Lời sẽ sinh hoa kết trái tốt đẹp nơi mỗi người chúng con.  

TIN MỪNG 

Mùa Chay đã kết thúc, giờ đây chúng ta cùng nhau hát lên Halleluia :  

https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc 

Halleluia Halleluia 

Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.  

Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa. 

Halleluia Halleluia 

Một người công bố bài Tin Mừng cách chậm rãi:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 20, 1-9) 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy 

tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su 

thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở 

đâu.” 

 

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy 

mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, 

nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những 

băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng 

cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã 

https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc


thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi 

dậy từ cõi chết. 

Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa! 

 

Chia sẻ Lời Chúa và Suy niệm:  

 Lĩnh hội bài Tin Mừng (không chỉ dành cho nhưng là cùng với những thành viên nhỏ tuổi 

nhất trong gia đình) 

Mỗi người ghi chép trên một tờ giấy riêng tên của những nhân vật, những yếu tố về thời gian, 

nơi chốn, sự di chuyển, các vật thể. Đâu là những thay đổi mà tôi nhận thấy nơi ông Phêrô? Ông 

đã hiểu được điều gì?  

 Bài suy niệm ngắn:  

Buổi sáng vào ngày lễ Vượt qua, thánh sử Gioan vừa mới dẫn chúng ta đến trước hang mộ Chúa. 

Hãy tưởng tượng chúng ta đang hiện diện ở đó cùng với bà Maria Mađalêna, ông Phêrô và ông 

Gioan. “Này ông Phêrô, ông thấy gì bên trong mộ Chúa vậy? Người có ở đấy không? Thầy ông có 

đấy không?” Ông Phêrô thấy được gì đang khi trong mộ tối tăm đến vậy? Vị tông đồ này ông đang 

nghĩ gì? Ông đã thấy và đã tin. Ông Phêrô nhận ra ngôi mộ trống. Những gì ông đã trải qua trong 

mấy tuần nay bổng vụt lên nhưn một tia sáng trước mắt ông: Đức Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa. 

Nếu như Người đã chiến thắng cái chết nhục hình trên thập giá, nếu Người đã đánh bại cái chết thì 

Người chính là Chúa! Đấy chính là Mầu nhiệm Phục sinh: Sự sống mạnh hơn cái chết.  

Sau một lúc thinh lặng, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện sau: (hoặc bạn 

có thể soạn hay dùng những lời nguyện khác):  

G- “Cả hai môn đệ cùng chạy” 

Trong lúc bệnh dịch hoành hành và trong bối cảnh của ngày Chúa nhật Đại lễ Chúa phục sinh hôm 

nay, chúng ta vẫn chưa có thể quy tụ lại với nhau trong nhà thờ cũng như cùng nhau mừng lễ qua 

một tiệc mừng chung. Tuy vậy, chúng ta luôn giữ được liên lạc với nhau qua những phương tiện 

truyền thông hiện đại; Lạy Chúa, chúng con xin cầu nguyện cho tất cả những người tín hữu đang cử 

hành Đại lễ Phục sinh hôm nay cũng như tất cả những ai vẫn chưa biết Chúa hay vẫn còn nghi ngờ 

sự hiện hữu của Chúa. Xin Chúa soi sáng tâm hồn đang chìm trong bóng tối của chúng con bằng 

ánh sáng của niềm hy vọng.  

- Xin Chúa nhận lời chúng con.  

 

Mỗi người có thể thêm vào những lời cầu nguyện riêng của mình.  

 

G- Lời kết: Lạy Chúa, Chúa luôn nghe lời chúng con cầu nguyện. Chúng con không thể quy tụ với 

nhau hôm nay nhưng chúng con vẫn một lòng một trí hiệp nhất với nhau; Xin nhận lời chúng con 

cầu khẩn, nhờ tin tưởng vào Chúa, chúng con sẽ vượt qua nỗi sợ hãi và đau khổ,  nhờ đó sẽ kín múc 

được lòng can đảm, sự thanh thản và tình huynh đệ trong những ngày sắp tới. Lạy Chúa là Thiên 

Chúa của tình thương và bình an, Chúa luôn hiện diện trong mỗi người chúng con cũng như trong 

anh chị em chúng con đang gặp gian nan thử thách, đến muôn thuở muôn đời. Amen.  

G- Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta Thần Khí duy nhất và hiệp thông. Vì thế chúng ta cùng 

thưa lên Chúa Cha lời kinh Đức Giêsu đã dạy chúng ta:  

Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 



Một người đọc lời nguyện sau:  

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. 

G- Mời mọi người hiện diện cùng đọc kinh Rước lễ thiêng thiêng:  

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bánh và rượu thánh hiến. Con yêu mến Chúa, là 

Chúa của cuộc đời con. Con những khao khát đáp trả lời mời mọi của Chúa đến để rước Chúa 

trong Bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa xin ngự đến trong tâm hồn con cách thiêng liêng.  

Con đói khát tình thương Chúa. Con đói khát sự sống Chúa trao ban để nuôi dưỡng con. Ngày ngày 

xin Chúa ban cho con học biết yêu thương như Chúa bằng cách cho đi.  

Vâng xin cho con luôn trung thành với giới răn Chúa và xin cho con không phải lìa xa Chúa bao 

giờ. Amen. 

Sau khi rước lễ thiêng liêng dành ít phút thinh lặng. Trong lúc này chúng ta nhìn lên Thánh giá 

Chúa, ảnh icôn Chúa Phục sinh hay quyển Kinh Thánh… 

Hát hoặc nghe bài thánh ca: CHÚA SỐNG LẠI RỒI (Thành Tâm) 

https://www.youtube.com/watch?v=oHKw8jTUSsI 

1. Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người lam lũ hy sinh. Chiến thắng khải 

hoàn quyền uy cõi chết Thiên Chúa chúng ta Phục sinh. 

ÐK: Cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay! Người ơi reo lên tiếng ca Phục sinh 

Allêluia. Ðồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã Phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta Người 

đã hiển vinh. 

2. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ. Chúa đã sống lại 

vì thương anh đó, thôi hãy vui lên người ơi 

3. Hỡi những con người lòng ngay khổ đau, kiếp sống phong trần thân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời 

màu đen u tối, thôi hãy quên đi niềm đau. 

 

Vị cao niên nhất chúc lành cho mọi người :  

Nguyện xin Chúa chúng lành và gìn giữ chúng ta ! Xin Chúa thương đoái nhìn và ban cho chúng ta 

sự bình an và chữa lành.  

Đức Mẹ Maria cũng là chứng nhân của sự phục sinh, chúng ta xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta :  

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng :  

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia. 

Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia. 

 

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia. 

Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia. 

 

Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia. 

Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. 

https://www.youtube.com/watch?v=oHKw8jTUSsI


 

Lời Nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu 

Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh 

Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp 

Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

Kinh Kính Mừng... 

Nữ Vương ban sự bình an 

- Cầu cho chúng con 

Xin Mẹ gìn giữ và bảo vệ chúng con! Amen. 

 

Giờ đây chúng ta có thể lắc chuông 

Chúng ta chào nhau như đầu buổi cử hành phụng vụ 

Đức Kitô đã phục sinh ! 

Người đã thực sự phục sinh ! 

 


