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PHỤNG VỤ KINH CHIỀU 
 

Phụng Vụ Kinh Chiều này có thể được đọc tại nhà thờ, phòng họp, hoặc lớp học.  Kinh này có thể được đọc 
để khi bắt đầu cuộc họp liên quan tới Thượng Hội Đồng, nhằm chuẩn bị với tinh thần cầu nguyện, hoặc có 
thể dùng để cầu nguyện trong buổi họp liên quan tới việc huấn luyện đức tin hoặc các cuộc họp cầu 
nguyện khác.  Để chuẩn bị cho Phụng Vụ Kinh Chiều, có thể đặt một giá đọc sách hoặc một chiếc bàn, trên 
đó đặt Sách Phúc Âm và ảnh Đức Mẹ nếu muốn.  Nến Phục Sinh có thể được dùng.  Phụng Vụ Kinh Chiều 
có thể kết hợp với buổi Chầu Thánh Thể.  Kinh này cũng có thể được dùng vào các buổi họp liên tôn sau 
khi xét kỷ những vấn đề liên quan tới truyền thống và những điều nhạy cảm của tham dự viên. 
 
Nghi thức dẫn nhập (đứng) 
 
Câu dẫn nhập 
 
Vừa đọc vừa làm Dấu Thánh Giá: 
 
Người dẫn: + Lạy Chúa Trời, xin tới cứu giúp con. 
Tất cả:  Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 
 
Người dẫn: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
Tất cả: Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. (trong Mùa Phục 

sinh, thêm: Haleluia) 
 
Thánh Ca 
 
Tùy hoàn cảnh, nếu dịch COVID cho phép, có thể hát bài mở đầu.  Bài hát liên quan tới việc cầu xin Chúa 
Thánh Thần đến hoặc bài hát thích hợp liên quan tới Bí tích Rửa tội.  
 
Thánh Vịnh (ngồi) 
 
Các thánh vịnh và Thánh Thi được lấy từ Kinh Chiều II, Cung Hiến Thánh Đường. 
 
Thánh Vịnh 46 
 
Người dẫn: Đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao: Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. 
  (Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
Tất cả:  Đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao: Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. 
  (Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 



2 | P a g e  
 

 
Nhóm 1: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.  

Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. 
Nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu,  
dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng,  
ta cũng chẳng sợ gì. 
 

Nhóm 2: Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,  
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. 

 
Nhóm 1: Một gòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:  

Đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. 
Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển;  
ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp.   
Muôn dân náo động, muôn nước chuyển lay,  
tiếng Người vang lên là trái đất rã rời. 

 
Nhóm 2: Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,  

Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. 
 
Nhóm 1: Đến mà xem công trình của Chúa, Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.   

Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế,  
cung tên bẻ gãy, gươm giáo đập tan, còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa. 
Dừng tay lại, hãy biết Ta đây là Thiên Chúa,  
Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu! 

 
Nhóm 2: Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,  

Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. 
 
Nhóm 1: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
 

Nhóm 2: Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 
 
Tất cả:  Đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao: Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. 
  (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
 
Thánh vịnh 122 
 
Người dẫn: Ta sẽ hân hoan trẩy lên đền thánh Chúa. (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
Tất cả:  Ta sẽ hân hoan trẩy lên đền thánh Chúa. (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
Nhóm 1: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!” 
  Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.   

 
Nhóm 2: Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn, 
  Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây,  

để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh truyền cho Ít-ra-en. 
Cùng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Da-vít. 
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Nhóm 1: Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,  

   rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,  
tường trong lũy ngoài hằng yên ổn,  
   lâu đài dinh thự mãi an ninh.” 
Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,  
   tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” 
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,  
   tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. 
 

Nhóm 2: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,     
 
Nhóm 1:  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen  
 
Tất cả:  Ta sẽ hân hoan trẩy lên đền thánh Chúa. (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
 
Thánh ca Tân Ước Ngoài Mùa Chay (Khải Huyền 19:1-7) 
 
Người dẫn: Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
Tất cả:  Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
Nhóm 1: Haleluia. 
  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ, Đấng vinh hiển uy quyền.   

Những lời Người phán quyết đến chân thật công minh. 
  Haleluia. 
 
Nhóm 2: Haleluia. 
  Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, 
  Hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. 
  Haleluia. 
 
Nhóm 1: Haleluia. 

Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị:  
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh. 

  Haleluia. 
 
Nhóm 2: Haleluia. 
  Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa.  

Và Hiền Thê của Người đã điểm trang lộng lẫy. 
  Haleluia. 
 
Nhóm 2:  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,     
 
Nhóm 1:  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 
 
Tất cả:  Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
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Thánh ca Tân Ước Mùa Chay (Khải huyền 15:3b-4) 
 
Người dẫn: Lạy Chúa, người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan. 
Tất cả:  Lạy Chúa, người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan. 
 
Nhóm 1: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,  

  sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! 
  Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,  

  đường lối Ngài quả chân thật công minh! 
 
Nhóm 2: Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,  

  ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài,  
  vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn? 

 
Nhóm 1: Người muôn nước sẽ về  
     phủ phục trước Tôn Nhan,  

vì ai ai cũng đều thấy rõ  
  những phán quyết công minh của Ngài. 

 
Nhóm 2:  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,     
 
Nhóm 1:  tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 
  
Tất cả:  Lạy Chúa, người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan. 
 
 
Công bố Lời Chúa (ngồi) 
 
Trong Kinh Chiều, bài đọc thường được lấy từ Sách Tân Ước. Không đọc bài Phúc Âm. 
 
Có thể đọc: Công Vụ 10:1-48; Công Vụ 2:1-11; Gal 5:1-24; 1 Cor 12:4-11; 1 Cor 12:12-26; 1 Cor 12:27-31 
 
Có thể đọc bài Tân Ước trong Thánh Lễ cầu cho Công Đồng hoặc Thượng Hội Đồng hoặc có thể sử dụng 
các Thánh Lễ Ngoại Lịch kính Chúa Thánh Thần (Lễ Hiện Xuống) hoặc Lễ Thêm Sức. 
 
Xướng đáp 
 
Có thể sự dụng cách xướng đáp đơn giản: 
 
Người đọc: Lạy Chúa, người ở trong thánh điện quả thật là diễm phúc (trong Mùa Phục sinh, thêm:  
  Haleluia, haleluia) 
Tất cả:  Lạy Chúa, người ở trong thánh điện quả thật là diễm phúc (trong Mùa Phục sinh, thêm:  
  Haleluia, haleluia) 
 
Người đọc: Họ luôn luôn được hát mừng Ngài. 
Tất cả:  Lạy Chúa, trong thánh điện Ngài. (Trong Mùa Phục sinh, thay thế với: Haleluia, haleluia) 
 
Người đọc: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần 
Tất cả:  Lạy Chúa, người ở trong thánh điện quả thật là diễm phúc (trong Mùa Phục sinh, thêm:  
  Haleluia, haleluia) 
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Linh mục hoặc Phó tế có thể giảng lúc này.  Một giáo dân có thể chia sẻ bài suy niệm.  Nếu muốn, có thể 
trao đổi việc chia sẻ lời Chúa lúc này. Sau đây là vài gợi ý: 

 Vài giáo dân có thể chia sẻ lời chứng tá.  Sau mỗi chia sẻ có thể thắp một ngọn nến trước ảnh 
Đức Mẹ. 

 Sau mỗi chia sẻ chứng tá, có thể hát lời tung hô ngợi ca Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, hát hoặc 
đọc Veni Creator Spiritus (Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Hãy Đến) và có thể đọc thêm Kinh Chúa 
Thánh Thần Adsumus Sancte Spiritus. 

 Có thể thay thế việc chia sẻ chứng tá bằng việc chia sẻ lời Chúa trong thời gian vắn với các nhóm 
nhỏ từ 2 tới 5 người. 

 
Thánh thi Đức Maria (đứng) 
 
Đang khi cầu nguyện với Kinh Magnificat, nếu muốn, có thể xông hương bàn thờ, Nến Phục Sinh, ảnh 
Đức Mẹ, và cộng đoàn. 
 
Người dẫn: Chúa đã dành riêng một đền thờ để làm nơi Chúa ngự; thiên hạ sẽ tuôn đến cầu khẩn 

thánh danh như lời Chúa đã phán: Ta sẽ ngự nơi đây (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
Tất cả: Chúa đã dành riêng một đền thờ để làm nơi Chúa ngự; thiên hạ sẽ tuôn đến cầu khẩn 

thánh danh như lời Chúa đã phán: Ta sẽ ngự nơi đây (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
Vừa làm Dấu Thánh Giá vừa đọc: 
 
Tất cả:  + Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,  

Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu đội tôi. 
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. 

   
  Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc 
  Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. 
  Danh Người thật chí thánh chí tôn! 
 
  Đời nọ tới đời kia,  
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
 
  Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,  
  Dẹp tan phường lòng trí kêu căng. 
  
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế 
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
 
  Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư 
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 
 
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,  
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta. 
  Vì Người nhớ lại lòng thương xót 
  Dành cho tổ phụ Áp-bra-ham 
  Và cho con cháu đến muôn đời. 
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Tất cả:  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,     
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 
 
Tất cả: Chúa đã dành riêng một đền thờ để làm nơi Chúa ngự; thiên hạ sẽ tuôn đến cầu khẩn 

thánh danh như lời Chúa đã phán: Ta sẽ ngự nơi đây (trong Mùa Phục sinh, thêm: Haleluia) 
 
Lời Cầu (đứng) 
 
Có thể thêm vào các lời cầu khác phù hợp với nhu cầu của cộng đoàn. 
 
Người dẫn: Trong niềm mong đợi Chúa Giê-su Ki-tô lại đến, chúng ta hãy tìm kiếm lòng Chúa thương 

xót và cầu xin cho những ai đang thiếu thốn: 
 
Người đọc: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, đang quy tụ cho Thượng Hội Đồng: xin 

Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn lành để hành trình này được đánh dấu bằng việc khiêm 
tốn lắng nghe, can đảm phát biểu, và hy vọng sống động.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa.   

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta, đang quy tụ nơi đây (trong giáo xứ/trường 
học X, là thành phần của cộng đoàn X, v.v.), và cho Dân Chúa thuộc Giáo Phận 
Davenport: xin cho tiến trình Công Nghị này dẫn đưa chúng ta đi vào chiều sâu của sự 
hiệp thông trong Hội Thánh, phát triển sự tham gia trong Hội Thánh, và trang bị giúp 
chúng ta thi hành sứ mạng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa (Xin Chúa nhậm lời chúng con) 
 
Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo dân sự và công cộng: xin cho họ luôn tìm 
kiếm công ích, hoạt động cho công lý và sự liêm chính. Chúng ta cùng cầu xin Chúa: (Xin 
Chúa nhậm lời chúng con.) 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân, những ai đang cô đơn, bị áp bức, và 
đau khổ, nhất là trong cơn đại dịch này: Xin cho họ đừng bao giờ loại bỏ nhưng luôn đón 
nhận và chăm sóc khuôn mặt Chúa Ki-tô trong thế giới đau khổ này.  Chúng ta cùng cầu 
xin Chúa: (Xin Chúa nhậm lời chúng con) 

 
Kinh Lạy Cha 
Người dẫn: Chúng ta đã trở nên một qua Bí tích Rửa Tội. Giờ đây chúng ta cùng hợp ý dâng lời cầu 
  nguyện như Chúa Giê-su đã dạy:   
Tất cả:  Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 
 
Nghi thức Kết thúc (đứng) 
 
Người dẫn: Lạy Chúa, là Đấng hướng dẫn và bảo vệ Hội Thánh,  

xin ban xuống trên các tôi tớ Chúa  
tinh thần sự thật, thông hiểu và bình an,  
để họ hết lòng cố gắng tìm kiếm những gì đẹp lòng Chúa  
và theo đuổi với hết dạ hết lòng.   
Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Con Chúa,  
Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa  
trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.   

 
Tất cả:  Amen. 
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Phép Lành/Kết thúc 
Nếu người hướng dẫn là Linh mục hay Phó tế: 
Hướng dẫn: Chúa ở cùng anh chị em. 
Tất cả:  Và ở cùng cha/thầy. 
 
Hướng dẫn: Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho anh chị em, 

Là Cha, và Con,  và Thánh Thần. 
Tất cả:  Amen. 
 
Hướng dẫn: Anh chị em hãy ra đi bình an và rao truyền Tin Mừng Chúa. 

Hoặc: Anh chị em ra đi bình an.  
Tất cả:  Tạ ơn Chúa. 
 

Nếu Người hướng dẫn là giáo dân: 
Đang khi vừa làm Dấu Thánh Giá vừa nói: 
 
Người dẫn: Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa 
                             chúng ta đến sự sống muôn đời.  
Tất cả:  Amen. 
 
Người dẫn: Anh chị em hãy ra đi bình an và rao truyền Tin Mừng Chúa.  
                             Hoặc: Anh chị em ra đi bình an. 
Tất cả:  Tạ ơn Chúa. 

 

 

Adsumus, Sancte Spiritus 
                                    Chúng Con Đứng Trước Nhan Ngài, Lạy Chúa Thánh Thần 
 

Chúng con đứng trước nhan Ngài, Lạy Chúa Thánh Thần, 

     khi chúng con cùng nhau hội họp trong Danh Thánh Ngài. 

Chỉ mình Chúa có thể hướng dẫn chúng con,  

     xin hãy đển cư ngụ trong tâm hồn chúng con. 

Xin dạy chúng con đường nẻo phải đi  

     và cách thế để tiến bước trên con đường đó. 

Chúng con yếu đuối và tội lỗi;  

     xin đừng để chúng con cổ vũ sự lầm lạc. 

Xin đừng để sự mù quáng dẫn chúng con vào sự lầm lạc  

     và đừng để thiên kiến ảnh hưởng hành động chúng con. 

Xin cho chúng con gặp được Chúa trong sự hiệp nhất  

     để chúng con có thể đồng hành về cuộc sống vĩnh cửu  

     và không bị lạc xa con đường chân lý 

     và những gì đúng đắn. 

Chúng con cầu xin Chúa những ơn này,  

     Chúa là Đấng đang hoạt động mọi nơi mọi lúc,  

     trong sự hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Con  

     đến muôn thuở muôn đời.  Amen. 

 

 

Các Thánh vịnh và Thánh ca Tin Mừng được lấy từ Kinh Chiều II, Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ do Tòa Tổng Giám 
Mục Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm xuất bản năm 1995, trang 1716-1721. 


