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Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. 
 ℟. Amen 
 
Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông 
hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh 
chị em. 
℟. Và ở cùng Cha. 
 
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi 
chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm 
thánh. 
 
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. (đấm ngực).  
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.  
Vì vậy tôi xin Ðức 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. 
 
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, 
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 
 ℟. Amen 
 
℣. Xin Chúa thương xót chúng con. 
℟. Xin Chúa thương xót chúng con. 
 
℣. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
℟. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
 
℣. Xin Chúa thương xót chúng con. 
℟. Xin Chúa thương xót chúng con. 
 
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. 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint 
Esprit.  ℟. Amen. 
 
La grâce de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la 
communion de l’Esprit Saint, soient 
toujours avec vous.  
℟. Et avec votre esprit 

  
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer 
le mystère de l’Eucharistie, en 
reconnaissant que nous avons péché. 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je 
reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ;(On se frappe la 
poitrine en disant) oui j’ai vraiment 
péché, c’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et 
tous les saints, et vous aussi, frères et 
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse 
miséricorde ; qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
℟. Amen 

℣. Seigneur, prends pitié. 
℟. Seigneur, prends pitié. 

℣. Ô Christ, prends pitié. 
℟. Ô Christ, prends pitié. 

℣. Seigneur, prends pitié. 
℟. Seigneur, prends pitié. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te glorifions, nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. 
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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 Ðức 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 Ðức Chúa Cha, xin thương 
xót chúng con. 
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng 
Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là 
Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần 
trong vinh quang Ðức Chúa Cha. 
Amen. 
 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 
 
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày 
đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng 
lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa 
mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng 
con trong năm mới này được bình an mạnh 
khoẻ, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu 
đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu 
xin… 
℟. Amen 
 
Bài Ðọc I 
Ðó là Lời Chúa. 
℟. Tạ ơn Chúa. 
 
Ðáp Ca 
 
Phúc Âm 
Chúa ở cùng anh chị em. 
℟. Và ở cùng cha. 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh... 
℟. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. 
 
Ðó là lời Chúa. 
℟. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père 
tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ ; 
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père ; 
toi qui enlève les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; toi qui enlève les 
péchés du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. 
 
car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu 
le Père. Amen. 
 
 
Prions le Seigneur. 

Seigneur, Dieu de miséricorde, en ce 
premier jour de l’année, nous nous 
rassemblons ici pour te rendre gloire. 
Daigne, dans ta largesse infinie, combler 
tes serviteurs en cette année 2022 de la 
paix, la santé et que plus nous grandissons 
en âge, plus nous grandissons en grâce et 
en bénédictions. Par le Christ… 
℟. Amen 

 

 
1ère lecture 
 
 
Psaume 
 
Evangile  
Le Seigneur soit avec vous.  
℟. Et avec votre esprit. 
 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint N. 
℟. Gloire à toi, Seigneur. 
 
Acclamons la Parole de Dieu 
℟. Louange à toi, Seigneur Jésus !  
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Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, 
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh 
này là hoa màu ruộng đất và công lao của con 
người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh 
trường sinh cho chúng con. 
℟. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 
 
Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng 
con được tham dự vào thần tính của Ðấng đã 
đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. 
 
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã 
rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ 
cây nho và công lao của con người, chúng con 
dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng 
cho chúng con. 
℟. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 
 
Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng 
con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và 
xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan 
hôm nay được đẹp lòng Chúa. 
 
Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con 
phạm, xin Ngài thanh tẩy. 
 
 
Anh chị em hãy cầu nguyện 
để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em 
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 
℟. Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, 
để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho 
chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 
 
 
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng 
con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng 
con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu 
xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. 
Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân, 
và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng 
con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. 
℟. Amen. 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : 
nous avons reçu de ta bonté le pain que 
nous te présentons, fruit de la terre et du 
travail des hommes ; il deviendra pour 
nous le pain de la vie. 
℟. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

 
Comme cette eau se même au vin pour le 
sacrement de l’Alliance, puissions-nous 
être unis à la divinité de celui qui a pris 
notre humanité. 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : 
nous avons reçu de ta bonté le vin que 
nous te présentons, fruit de la vigne et du 
travail des hommes ; il deviendra pour 
nous le vin du Royaume éternel. 
℟. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

Le cœur humble et contrit, nous te 
supplions, Seigneur, accueille-nous : que 
notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce 
devant toi, Seigneur notre Dieu. 

Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et 
purifie-moi de mon péché. 

 
Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu, le Père tout-puissant. 
On se lève et répond : 
℟. Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son Nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Eglise. 

 
 
Seigneur, tu as confié aux hommes la 
charge de de veiller sur ta Création, nous 
t’offrons en ce jour en sacrifice ces 
offrandes de printemps, tirés du meilleur 
des fruits de notre terre. Daigne accepter 
notre action de grâce. Par le Christ Notre-
Seigneur.  
℟. Amen. 
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Chúa ở cùng anh chị em. 
 ℟. Và ở cùng cha. 
Hãy nâng tâm hồn lên. 
 ℟. Chúng con đang hướng về Chúa. 
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
 ℟. Thật là chính đáng. 
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng 
hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi 
lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn 
cứu độ cho chúng con. 
 
 
Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp 
đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp 
nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên 
giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi 
công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay 
quyền Cha làm chủ mọi loài, và khi chiêm 
ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ 
hát mừng, ca tụng Cha luôn mãi, nhờ Ðức 
Kitô, Chúa chúng con. 
 
Chính vì thế, chúng con dâng lời cảm tạ Cha, 
và cùng với triều thần thiên quốc, tuyên xưng 
Cha là Ðấng toàn năng và tung hô rằng: 
 
 
Thánh! Thánh! Thánh! 
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
 
Lạy Chúa , Chúa thật là Ðấng Thánh, 
là nguồn mọi sự thánh thiện.  
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh 
Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, 
để trở nên cho chúng con Mình và ✠ Máu Ðức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. 
℟. Et avec votre esprit. 
Elevons notre cœur. 
℟. Nous le tournons vers le Seigneur.  
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  
℟. Cela est juste et bon. 

 
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire 
et notre salut, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-
puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Tu as créé le ciel, la terre et tous les 
espèces vivants et as disposé les quatre 
saisons en alternance. Quant aux hommes, 
tu les as créés à ton image, à ta 
ressemblance et leur a mis à la tête de la 
Création, afin qu’en ton nom, ils veillent 
sur ton ouvrage et qu’en contemplant la 
grandeur et la beauté de la Création, ils te 
rendent grâce sans cesse, par le Christ 
notre Seigneur. 

C’est pourquoi, avec les anges et les 
archanges, avec les puissances d’en haut 
et tous les esprits bienheureux, nous 
chantons l’hymne de ta gloire, et sans fin 
nous proclamons : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de 
l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis 
de ta gloire. Hosanna au plus haut des 
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la 
source de toute sainteté, Seigneur, nous te 
prions : Sanctifie ces offrandes en 
répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles 
deviennent pour nous le Corps ✠ et le 
Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
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Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, 
Người cầm lấy bánh, tạ ơn, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ 
ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

 
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, 
trao cho các môn đệ mà nói: 
 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ 
UỐNG: VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CAC CON HÃY LAM VIỆC NAY MA NHỚ 
DẾN THẦY. 

 
 
Ðây là mầu nhiệm đức tin. 
℟. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu 
chết, 
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa 
đến. 
 
Vì vậy, lạy Chúa, 
khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh 
và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, 
vì Chúa đã thương cho chúng con 
được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và 
phụng sự Chúa. 
Chúng con tha thiết nài xin Chúa 
cho chúng con khi thông phần Mình và Máu 
Ðức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa 
Thánh Thần. 
 
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan 
rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh 
trong đức mến, cùng với Ðức Giáo Hoàng 
Phanxicô, Ðức Giám Mục Dominique chúng 

Au moment d'être livré et d'entrer 
librement dans sa passion, il prit le pain, il 
rendit grâce, il le rompit et le donna à ses 
disciples, en disant : 

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS : 
CECI EST MON CORPS LIVRE POUR 

VOUS. » 

 
 
De même, après le repas, il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce,et la donna à 
ses disciples, en disant : 

« PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, CAR 
CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 

LE SANG DE L'ALLIANCE 
NOUVELLE ET ETERNELLE, QUI 

SERA VERSE POUR VOUS ET POUR 
LA MULTITUDE EN REMISSION DES 

PECHES. VOUS FEREZ CELA, EN 
MEMOIRE DE MOI. » 

 
Il est grand, le mystère de la foi : 
℟. Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous prolamons ta 
résurrection,nous attendons ta venue dans 
la gloire. 

En faisant ici mémoire de la mort et de la 
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, 
Seigneur, le Pain de la vie et la Coupe du 
salut, et nous te rendons grâce, car tu nous 
as estimés dignes de nous tenir devant toi 
pour te servir. Humblement, nous te 
demandons qu'en ayant part au Corps et 
au Sang du Christ, nous soyons 
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul 
corps. 

 

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église 
répandue à travers le monde : Fais-la 
grandir dans ta charité en union avec notre 
Pape François, notre Evêque Dominique, 
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con và toàn thể hàng giáo sĩ. 
 
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con 
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và 
mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly 
trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết 
thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan 
Chúa. 
 
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả 
chúng con / cho chúng con được đồng hưởng 
sự sống đời đời, / cùng với Ðức Trinh Nữ 
Maria, Mẹ Thiên Chúa, / các Thánh Tông Ðồ 
và toàn thể các thánh, 
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, / 
và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi 
và tôn vinh Chúa, / nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con 
Chúa. 
 
Chính nhờ Người, với Người và trong Người, 
Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về 
Chúa 
Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của 
Chúa Thánh Thần đến muôn đời. ℟. Amen. 
 
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức 
Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: 
 
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. 
 
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, 

et tous les évêques, les prêtres et les 
diacres. 

Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs 
qui se sont endormis dans l'espérance de 
la résurrection, et souviens toi dans ta 
miséricorde, de tous les défunts. 
Accueille-les dans la lumière de ton 
visage. 

 

Sur nous tous enfin, nous implorons ta 
bonté : Permets qu'avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, les Apôtres, et tous les 
saints qui ont fait ta joie au long des âges 
nous ayons part à la vie éternelle et que 
nous chantions ta louange et ta gloire, par 
ton Fils Jésus, le Christ. 

 
 
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le 
Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-
Esprit, tout honneur et toute gloire, pour 
les siècles des siècles.℟. Amen. 

 

Comme nous l’avons appris du Sauveur, 
et selon son commandement, nous osons 
dire : 

Notre Père qui est au cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne nous aujourd’hui notre Pain 
de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation,  mais délivre-nous du 
Mal. 

 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur,  
et donne la paix à notre temps : 
soutenus par ta miséricorde,  
nous serons libérés de tout péché,  
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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. 
 
℟. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang 
là của Chúa đến muôn đời. 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các 
Tông đồ rằng: 
“Thầy để lại bình an cho các con, 
Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 
Xin đừng chấp tội chúng con, 
nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh 
Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh 
được bình an 
và hợp nhất theo thánh ý Chúa. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 
℟. Amen. 
 
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 
℟. Và ở cùng cha. 
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 
 
Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận 
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. 
 
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: xin ban bình an cho chúng con. 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, 
bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của 
Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế 
gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh 
Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; 
xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và 
đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 
 

à l’abri de toute épreuve,  
nous qui attendons que se réalise cette 
bienheureuse espérance :  
l’avènement de Jésus Christ, notre 
Sauveur. 

℟. Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles ! 

 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes 
Apôtres :« je vous laisse la Paix, je vous 
donne ma Paix »; ne regarde pas nos 
péchés mais la foi de ton Église ; pour que 
ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis là vers 
l’unité parfaite, toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. ℟. Amen. 

 

 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec 
vous. ℟. et avec votre esprit. Dans la 
charité du Christ, donnez-vous la paix. 

 
Que le Corps et le Sang de notre Seigneur 
Jésus Christ, réunis dans cette coupe, 
nourrissent en nous la vie éternelle. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 
du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 
du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 
du monde, donne nous la paix. 

 
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu 
vivant, selon la volonté du Père et avec la 
puissance du Saint-Esprit, tu as donné, 
par ta mort, la vie au monde; que ton 
Corps et ton Sang très saints me délivrent 
de tout péché et de tout mal ;fais que je 
demeure fidèle à tes commandements  et 
que jamais je ne sois séparé de toi. 
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Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần 
gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên 
Thiên Chúa. 
 
℟. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà 
con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn 
con sẽ lành mạnh. 
 
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con 
được sống muôn đời. Xin Máu Thánh Chúa Kitô 
gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. 
 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 
 
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và 
Máu Thánh Ðức Kitô. Xin Chúa thương thực 
hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong 
những ngày xuân mới, mà tuôn đổ trên chúng 
con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu 
xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. 
℟. Amen. 
 
 
Chúa ở cùng anh chị em. 
℟. Và ở cùng cha. 
Xin Thiên Chúa toàn năng 
là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành 
cho anh chị em. 
℟. Amen. 
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 
℟. Tạ ơn Chúa. 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui 
enlève les péchés du monde. Heureux les 
invités au repas des noces de l’Agneau ! 
 
℟. Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir ; mais dis seulement une parole, 
et je serai guéri. 

 
Que le Corps du Christ me garde pour la 
vie éternelle. Que le Sang du Christ me 
garde pour la vie éternelle. 

Prions le Seigneur  

Seigneur, nous venons recevoir le Corps 
et le Sang du Christ, daigne exaucer nos 
désirs et nos voeux les uns pour les autres 
en ce premier jour de l’année, déverse sur 
nous l’abondance de ta grâce. Par le 
Christ notre Seigneur. 

 

 
 
Le Seigneur soit avec vous.  
℟. Et avec votre esprit.  
Que le Dieu tout-puissant vous bénisse, le 
Père, et le Fils, + et le Saint Esprit.  
℟. Amen.  
Allez dans la paix du Christ. 
℟. Nous rendons grâce à Dieu. 

 


