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GLORIA IN EXCÉLSIS 

 

Glória in excélsis Deo 

et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 

Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, 

grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, 

Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 

qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,                           

tu solus Altíssimus, 

Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 

Amen. 

 

 

KINH VINH DANH 

 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, 

và bình an dưới thế cho loài 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liturgy of the word/ Liturgia de la Palabra/ Phụng vụ Lời Chúa 

FIRST READING                                                                                                             Acts 2:1-11 

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky 

a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them 

tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit 

and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. 

Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a 

large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astound-

ed, and in amazement they asked, “Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us 

hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and 

Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers 

from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of 

the mighty acts of God.” 

The word of the Lord.  Thanks be to God. 

 

Primera lectura 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa 

y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 

Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No son galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los 

oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, 

Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. 

Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada 

quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua”. 

La palabra del Señor. Gracias a Dios. 

 

Bài Đọc I                                       Cv 2: 1 – 11        
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ 
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh 
thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng 
người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần 
ban cho họ nói. 
 
Khi ấy, cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy 
phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người 
đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Ga-li-lê ư? Nhưng tại sao 
mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: chúng tôi là người Pa-ti, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sô-po-ta-mi
-a, Giu-đê-a, Ca-pa-đô-xi-a, Pôn-tô, tiểu Á, Phry-gi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, Ly-bi-a, cận Xy-rê-nê, và người Rô-ma cư 
ngụ ở nơi đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crê-ta và A-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi, mà ca 
tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng 
lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi.”   
 
Lời của Chúa. Tạ ơn thần. 



 RESPONSORIAL PSALM                               Psalm 104; 1, 24, 29-30, 31, 31  

 

 

 

 

R.  Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. 

Bless the LORD, O my soul!   O LORD, my God, you are great indeed! 

How manifold are your works, O LORD!                                                                                                                                

The earth is full of your creatures. 

R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. 

May the glory of the LORD endure forever;                                                                                                            

may the LORD be glad in his works! 

Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD. 

R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. 

If you take away their breath, they perish and return to their dust. 

When you send forth your spirit, they are created, 

           and you renew the face of the earth. 

R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. 

 

PSALMO RESPONSORIAL                                                             Del Salmo 103 

 R.  Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 

Bendice, al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza.  

Te vistes de belleza y majestad,  la luz te envuelve como un manto. .   

R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 

Si retiras ti aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo. 

Pero envías tu espíritu, que da vida, 

y renuevas el aspecto de la tierra. R.   

R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 

Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus creaturas. 

Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. R.   

R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya.  

 

 Đáp Chua              v 102: 1 – 2, 11 – 12, 19 – 20ab    

Đ:   Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,  và xin canh tân bộ mặt trái đất.  
X:    Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,  lạy Chúa là Thượng Đế của con, Ngài quá ư vĩ đại!    
        Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài!   Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.   
Đ:   Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,   và xin canh tân bộ mặt trái đất.  
X:    Người rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, vhà chúng trở về chỗ tro bụi của mình.  
        Nếu Người gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành,  và Người canh tân bộ mặt trái đất.                                                       

Đ:   Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,  và xin canh tân bộ mặt trái đất.  
X:    Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.  
        Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui,  phần tôi, tôi sẽ hân hoan trong Chúa.    
 

 



 SECOND READING                    1 CORINTHIANS 12:3-7; 12-13 

Brothers and sisters: No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit. 

 

There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same 

Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To each individual the 

manifestation of the Spirit is given for some benefit.  

 

As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also 

Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and 

we were all given to drink of one Spirit. 

The word of the Lord.  Thanks be to God. 

 

SEGUNDA LECTURA                                                 1 Co 12,3b-7. 12-13   

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. 

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay 

diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para 

el bien común.  

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo 
cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Es-
píritu. 

La palabra del Señor. Gracias a Dios. 

 

 

 

 

 

 

Bài đọc II                          1 Cr 12: 3b – 7, 12 – 13  

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

 

Anh em thân mến, không ai có thể nói: “Đức Giê-su là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, 

nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một 

Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tùy theo lợi 

ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ có một thân thể, thì 

Chúa Ki-tô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù 

là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cà chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.      

Lời của Chúa. Tạ ơn thần. 



 SEQUENCE 

Veni, Sancte Spiritus 

 

Come, Holy Spirit, come! 

And from your celestial home 

    Shed a ray of light divine! 

Come, Father of the poor! 

Come, source of all our store! 

    Come, within our bosoms shine. 

You, of comforters the best; 

You, the soul’s most welcome guest; 

    Sweet refreshment here below; 

In our labor, rest most sweet; 

Grateful coolness in the heat; 

    Solace in the midst of woe. 

O most blessed Light divine, 

Shine within these hearts of yours, 

    And our inmost being fill! 

Where you are not, we have naught, 

Nothing good in deed or thought, 

    Nothing free from taint of ill. 

Heal our wounds, our strength re-

new; 

On our dryness pour your dew; 

    Wash the stains of guilt away: 

Bend the stubborn heart and will; 

Melt the frozen, warm the chill; 

    Guide the steps that go astray. 

On the faithful, who adore 

And confess you, evermore 

    In your sevenfold gift descend; 

Give them virtue’s sure reward; 

Give them your salvation, Lord; 

    Give them joys that never end.   

Amen.      Alleluia.  

 

SEQUENCE                     
Veni, Sancte Spiritus            

Ven, Dios Espíritu Santo, 

y envíanos desde el cielo 

tu luz, para iluminarnos.  

Ven ya, padre de los pobres,  

luz que penetra en las almas,  

dador de todos los dones.  

Fuente de todo consuelo,  

amable huésped de alma,  

paz en las horas de duelo. 

Eres pausa en al trabajo;  

brisa, en un clima de fuego;  

consuelo, en medio del llanto.  

Ven, luz santificadora,  

y entra hasta el fondo del alma  

de todos los que te adoran.  

Sin tu inspiración  

divina los hombres nada  

podemos y el pecado nos domina. 

Lava nuestras inmundicias,  

fecunda nuestras desiertos  

y cura nuestras heridas.  

Doblega nuestra soberbia,  

calienta nuestras frialdad,  

endereza nuestras sendas. 

Concede a aquellos que ponen  

en ti su fe y su confianza  

tus siete sagrados dones. 

Danos virtudes y méritos,  

danos una buena muerte  

y contigo el gozo eterno. 

 

   

Sự nối tiếp                        
Hãy đến, Sancte Spiritus 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, 

và ban 

ánh sáng từ trời xuống để soi sáng chúng con.  

Hãy đến ngay bây giờ, cha của những người               

nghèo,  

ánh sáng soi thấu tâm hồn,  

người cho tất cả các món quà.  

Nguồn mọi niềm an ủi, hương  

hồn khách nhân hậu,  

bình an trong giờ tang tóc. 

Bạn đang tạm dừng công việc;  
gió nhẹ, trong một khí hậu của lửa;  

an ủi, giữa tiếng khóc.  

Hãy đến, ánh sáng thánh hóa,  

và đi vào sâu thẳm tâm hồn  

của tất cả những ai tôn thờ bạn.  

Nếu không có 

sự soi dẫn thiêng liêng của bạn,  đàn ông 

chúng ta không thể làm gì  và tội lỗi thống trị  

chúng ta. 

Rửa sạch rác rưởi của chúng ta,  

bón phân cho sa mạc của chúng ta  

và chữa lành vết thương của chúng ta.  

Uốn cong niềm kiêu hãnh của chúng ta,  

sưởi ấm sự lạnh lùng của chúng ta,  

thẳng tiến những con đường của chúng ta. 

Xin ban cho những ai đặt  

niềm tin và sự tin tưởng vào bạn  

bảy món quà thiêng liêng của bạn. 

Hãy ban cho chúng tôi những nhân đức và công               
trạng,  
cho chúng tôi một cái chết tốt lành  
và cùng với bạn niềm vui vĩnh cửu. 



GOSPEL ACCLAMATION 

 

 

 

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful 

and kindle in them the fire of your love. 

 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

                                                                                                                                                                                                                     

Lạy Chúa Thánh Thần,                                                                                                    xin xuống 

tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa,  

và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ.   

 

GOSPEL                                                                                                                                       John 20:19-23                     

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the 

Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed 

them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with 

you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, 

“Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”  

The Gospel of the Lord.  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

EVANGALIO                                                                                                                                                                          Jn 20, 19-23  

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, 

por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les 

mostró las manos y el costado.  

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. 

Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”.  

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, 

les quedarán perdonados;   y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

El Evangelio del Señor. Alabado seas, Señor Jesucristo. 

Phúc Âm                                                                                                          Ga 20: 19 – 23 

Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giê-su 

hiện đến, đứng giữa các ông vào nói: “Bình an cho các con.”  

Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.  Chúa 

Giê-su lại phán bảo các ông rằng:  “Bình an cho các con.  Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.”  

Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người 

ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.” 

 Tin Mừng của Chúa. Lạy  Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen Chúa.. 

 

 



 
THE PROFESSION OF FAITH 

I believe in  one God, the Father, the Almighty,  maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. 

I believe in one Lord Jesus Christ, the only Begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, 

Light from Light, true God from true God,     begotten, not made, consubstantial with the Father; through him all 

things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, 

   (BOW) and by the Holy Spirit   was incarnate of the Virgin Mary, and became man. 

For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third 
day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He 
will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy 
Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the son, who with the Father and the Son is 
adored and glorified; who has spoken through the prophets. I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I 
confess one Baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the 
world to come.  Amen. 
 
 
CRED0 

Creo en un solo Dios,  Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en 

un solo Señor,  Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,              

  reverencia    por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 

según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar 

a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y 

del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,   y que habló por los profetas.    Creo en la 

Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los Muertos y la vida del mundo futuro.   Amén. 

 

Biểu tượng Nicene-Constantinopolitan 
Tôi tin vào một Đức Chúa Trời, Cha toàn năng, Đấng tạo dựng trời và đất, của mọi thứ hữu hình và vô hình. Tôi tin 
vào một Chúa duy nhất, Chúa Giê Su Ky Tô, Con Một của Đức Chúa Trời, được sinh ra bởi Đức Chúa Cha trước mọi 
thời đại: Đức Chúa Trời của Đức Chúa Trời, Sự Sáng của Sự Sáng, Đức Chúa Trời thật của Đức Chúa Trời thật, sinh 
ra, không được tạo dựng, cùng bản chất với Đức Chúa Cha , mọi thứ đã được thực hiện bởi ai; rằng đối với loài 
người chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta, Người đã từ trời xuống, và nhờ công việc của Đức Thánh Linh,  

             Người đã nhập thể của Đức Maria, Đức  rinh Nữ,        và trở   thành người;  

và vì lợi ích của chúng tôi, ông đã bị đóng đinh dưới tay Pontius Pilate; Người chịu đau khổ và được chôn cất, và 
sống lại vào ngày thứ ba, heo lời Kinh thánh, và lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha; Ngài sẽ trở lại trong vinh 
quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, và vương quốc của Ngài sẽ không có hồi kết. Tôi tin vào Chúa Thánh Thần, 
Chúa và là Đấng ban sự sống, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, Đấng với Chúa Cha và Chúa Con nhận được 
cùng một sự tôn thờ và vinh quang, và Đấng đã nói qua các vị tiên tri. Tôi tin vào Giáo Hội, là một, thánh thiện, công 
giáo và tông truyền. Tôi thú nhận rằng chỉ có một Phép Rửa để được tha tội. Tôi mong chờ sự sống lại của những 
người đã chết và sự sống của thế giới tương lai.  Amen. 
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LITURGY OF THE EUCHARIST 

Liturgia de la Eucaristía 

Phụng Vụ Thánh Thể  

HYMN OF PREPARATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAYER OVER THE OFFERINGS   

EUCHARISTIC PRAYER                         

        (PREFACE)  
 The Lord be with you.  And with your spirit. 
    Lift up your hearts.  We lift them up to the Lord. 
    Let us give thanks to the Lord our God.  It is right and just. 

          (Prefacio) 

 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.                                                                                                                                        

 Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.                                                                                                        

 Demos gracias al Señor, nues tro Dios. Es justo y necesario  
 

        (lời tựa) 

 X. Chúa ở cùng anh chị em. Ð. Và ở cùng cha.                                                                                                              

 X. Hãy nâng tâm hồn lên. Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.                                                                                                            

 X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ð. Thật là chính đáng.  

 

 



       (MYSTERY OF FAITH )    

        After the words of Institution of the Eucharist, the Priest sings or says: 

 The mystery of faith: 

               

 

 

 

 

 

 

  

 Salvátor mundi, salva nos, 

      qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.  

 

 Đấng Cứu Rỗi của thế gian, hãy cứu chúng tôi,                                                                                                                        

 các anh em là những người đã giải thoát chúng tôi                                                                                            

 bằng thập tự giá và sự sống lại của các anh em.                                                                                                                 

 

        The Eucharistic Prayer culminates and concludes when the Priest sings: 

 Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, 

 all glory and honor is yours, for ever and ever.  

 

 

 

 

 

 

THE LORD’S PRAYER 

 All: Our Father, who art in heaven……………………………. 

  ……………………...but deliver us from evil. 

 Priest: Deliver us, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that, by the help of your 

  mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and 

  the coming of our Savior, Jesus Christ. 

 All: For the kingdom, the power and the glory are yours now and forever. 

 

(AMEN) 



RITE OF PEACE 

 Priest: The peace of the Lord be with you always. 

 People: And with your spirit. 

               The people exchange a sign of peace.  

 

LAMB OF GOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnus Dei 

 

 
Chiên Con của Đức Chúa Trời 
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:  Xn ban bình an cho chúng con. 
 
 
INVITATION TO COMMUNION 

   Priest:     Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world.  

     Blessed are those called to the supper of the Lamb. 

   All:         Lord, I am not worthy that you should enter under my roof,  

     but only say the word and my soul shall be healed. 

 

    Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.    Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

    Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  pero una palabra tuya bastará para sanarme.  

 

Chủ tế:  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.  

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 



AN ACT OF SPIRITUAL COMMUNION—ST. ALPHONSUS LIGOURI 

           (For those who are unable to  receive Communion.) 

 My Jesus,  I believe that You are present  in the Most Holy Sacrament. 

 I love You above all things,  and I desire to receive you into my soul. 

 Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. 

 I embrace You as if You were already there  and unite myself wholly to You. 

 

 

 

COMMUNION PROCESSION 

 

COMMUNION HYMN                                               ONE BREAD, ONE BODY 

   



    PRAYER AFTER COMMUNION 

    BLESSING AND DISMISSAL 

    CLOSING HYMN                                   THEY’LL KNOW WE ARE CHRISTIANS                      Verses 1 and 4       
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