
CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THỨ NĂM TUẦN THÁNH TẠI GIA 

Dưới đây là một số gợi ý cho phụng vụ tại gia trong khi chúng ta đang cách ly và không thể 

quy tụ với nhau để cử hành Thánh lễ Tiệc ly của Chúa. Nếu bạn ở một mình thì bạn có thể 

điều chỉnh đề nghị này cho phù hợp.  

CHUẨN BỊ 

Chuẩn bị một nơi thích hợp để cử hành phụng vụ. 

Vào ngày thứ Năm Tuần thánh này chúng ta có thể ngồi quanh bàn ăn để cầu nguyện. Chiếc 

bàn được chuẩn bị cho bữa ăn, bàn tiệc mừng lễ, với một chiếc khăn trải bàn đẹp, vài cây nến, 

hoa với một cuốn Kinh Thánh hoặc quyển Tân Ước sẽ mở ra đặt trên bàn. 

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

cầu nguyện. Những người này sẽ chuẩn bị một hoặc hai bài hát. 

Những chỉ dẫn cách làm hoặc ai làm gì được in màu đỏ 

Những gì được nói bởi người này hay người kia hoặc cùng nhau được in màu xanh lam 

PHỤNG VỤ TẠI GIA  

Nếu có nhiều người, bạn chỉ định người sẽ hướng dẫn cầu nguyện, người cha hoặc người mẹ 

hoặc người lớn cao niên nhất ( viết tắt là G) 

Đứng quanh bàn: 

Người nhỏ nhất trong nhà hỏi câu hỏi này: 

Tại sao lại có chiếc bàn tuyệt đẹp này, dù không phải là sinh nhật của tôi mà cũng không phải 

của một người nào khác trong nhà, hôm nay không phải là Chủ nhật: tại sao buổi tối này 

khác với các buổi tối khác? 

G- Trả lời :  

Con nói đúng, hôm nay, trên khắp thế giới, các Kitô hữu tưởng nhớ đến đêm khi Đức Giêsu 

quy tụ bạn hữu Người lần cuối. 

Đêm đó, Chúa mời các ông đến một bữa ăn mà họ không sẽ bao giờ quên được : một bữa tiệc 

mừng lễ. Chúng ta thắp nến trên bàn vì chúng ta nhớ rằng trong bữa ăn Vượt qua, Đức Giêsu 

đã tự hiến thân mình. 

Chúa đã truyền cho các ông cử hành bữa ăn này thường xuyên nhất có thể để tưởng nhớ đến 

Người. Nhưng bữa tiệc ngày lễ này có vị hơi đắng, vì sau đó, Đức Giêsu sẽ bị bắt, bị kết án và 

bị tử hình ... 

Một người thắp sáng các ngọn nến có sẵn trên bàn. 

G- Hiệp thông với Đức giám mục và tất cả Kitô hữu trong giáo phận Évry, trong đêm thứ 

Năm Tuần Thánh này chúng ta hãy cùng nhau làm dấu Thánh Giá : 

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN. 

Bài hát : LÒNG CHÚA ÁI TUẤT 



1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tôị nhơ. Đem trót 

máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.  

ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ 

nay con quyết sống tình yêu Chúa , ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình. 

2- Trong hình bánh Chúa hiến thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính 

máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.  

G- Đọc lời nguyện sau :  

Lạy Chúa là Cha chúng con, đêm nay là đêm tưởng nhớ Con Chúa là Đức Giêsu đã chia sẻ 

bữa tiệc ly với các môn đệ và ủy thác Bí tích Thánh Thể cho Giáo Hội. Chúng con không thể 

cử hành Bữa Tiệc ly cùng với anh chị em Kitô hữu khác vì vậy chúng con đã quy tụ quanh 

bàn ăn gia đình để lắng nghe sứ điệp của Chúa. 

Xin mở lòng trí chúng con ra với Lời của Chúa, mở mắt chúng con ra với những cử chỉ cuối 

cùng của Con Chúa trước khi Người rời xa chúng con. Vì chúng con mà Con Chúa đã làm tất 

cả những điều này, ngõ hầu chúng con được sống và phục vụ sự sống từ bây giờ và cho đến 

muôn thuở muôn đời. Amen 

Mọi người ngồi xuống quanh bàn ăn 

Người trẻ nhất đọc :  

Đức Giêsu nói với các môn đệ : Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh 

em. Bữa ăn mà Đức Giêsu chia sẻ với các môn đệ là bữa ăn gì ? Người mừng lễ gì vậy ?  

G- : Hãy nhớ lại và lắng nghe trình thuật của sách Xuất hành 

Một người đọc : Bài trích sách Xuất hành (Xh 12, 1-8.11-14) 

Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập : “Tháng này, các 

ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể 

cộng đồng Ít-ra-en : Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, 

mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần 

nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà 

chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi 

bắt chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại 

hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có 

ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 

Các ngươi phải ăn thế này : lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã 

: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con 

đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập : vì 

Ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. 

Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên 

đất Ai-cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. 

Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này : đó là luật quy định cho đến muôn đời. »  

- Đó là Lời Chúa. 

G- : Như con thấy đấy, bài đọc này nhắn nhớ cách mạnh mẽ rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi 

dân Người trong những lúc gian nan thử thách, Người đảm bảo với họ Người sẽ chăm sóc họ.  



Chúng ta cũng nghe thấy điều này : Các ngươi phải ăn vội vã : Đó là lễ Vượt qua mừng Đức 

Chúa. Vượt qua nghĩa là sự đi qua, đó là sự vượt qua Thiên Chúa dẫn dắt dân Người, đấy 

cũng là lối đi băng qua biển, để dân tìm thấy tự do. Chính Thiên Chúa đã đồng hành cùng 

dân để bảo vệ và giải thoát. Chính vì thế họ phải sẵn sàng, ăn uống vội vã để lên đường tìm 

đến bến bờ tự do.  

Người trẻ tuổi nhất :  

Dạ con đã hiểu hơn rồi, điều hệ trọng trong bữa ăn này không phải ở những thứ chúng ta ăn 

nhưng là điểu mà bữa ăn nhắc nhớ : Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân và Người vẫn 

tiếp tục trung tín với giữ giao ước ấy. Chính điều đó là điều cốt lõi cần phải nhớ trong bữa ăn 

này.  

G- : Trong bữa ăn với các môn đệ tưởng nhớ giao ước của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát 

dân Người khỏi ách nô lệ Ai Cập, Đức Giêsu đã mặc lấy một ý người mới cho bữa ăn này : 

con hãy nghe lời Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chính thánh nhân cũng đã nhận lãnh 

điều đó từ những môn đệ hiện diện với Đức Giêsu trong bữa tối hôm ấy.  

Một người đọc :  

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (1Cr 11, 23-26) 

Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị 

nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến 

dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, 

Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi 

uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, 

mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.  

- Đó là Lời Chúa. 

G- : Con thấy đấy, không chỉ có rượu và bánh mà Đức Giêsu ân ban cho chúng ta. Người còn 

trao ban tình yêu, trao ban cả sự sống của Người để chúng ta được sống, được học biết sống 

trong yêu thương bằng cách cho đi chính mình. 

Bài hát : LUẬT YÊU THƯƠNG 

1.Cho con một điều răn mới: Yêu Thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: Con 

ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến dâng mình. Hy 

sinh vì người yêu dấu liều cả tấm thân: Tình yêu chính tâm. 

ĐK. Yêu Thương là Điều Răn mới: Anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết 

anh em là môn đệ Thầy. 

2. Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước 

đây đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa nay con làm cũng như Thầy. Con 

xem Thầy là Chúa Con mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

G- : Mọi người có nhớ vào đêm Tiệc ly, Đức Giêsu còn làm một cử chỉ khác nữa, ai có thể kể 

lại điểu đó không ?  

Một người trong gia đình thuật lại việc Đức Giêsu rửa chân các môn đệ. 

Sau một hồi thinh lặng chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện sau :  



 Lạy Chúa, Chúa đã quỳ gối xuống trước mặt con người, Chúa trở nên người đầy tớ 

cho nhân loại chúng con. Tối nay chúng con cầu nguyện cho tất cả những nhân viên 

săn sóc hiện đang túc trực bên cạnh những anh chị em ốm đau của chúng con. Chúng 

con cũng cầu nguyện cho những tình nguyện viên, những người đã âm thầm và liên lỉ 

đã kết nối các mối tương quan xã hội. Xin Chúa nâng đỡ tất cả và xin Chúa cũng giúp 

chúng con mỗi ngày biết thực hiện những cử chỉ của chia sẻ và tình huynh đệ.  

 

 Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con Bánh hằng sống là chính sự sống của Chúa. 

Những lúc gian nguy thử thách nhắc nhớ chúng con rằng sự sống là quý giá và mỏng 

manh. Xin Chúa củng cố các mối tương quan huynh đệ giữa những người mà chúng 

con yêu quý. Xin dạy chúng con biết sống phục vụ tha nhân. Xin Chúa dạy chúng con 

biết mở lòng ra với tha nhân.  

 

 Lạy Chúa trong đêm Tiệc ly Chúa đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa chúng con. 

Chúng con nguyện xin Chúa làm thăng tiến mối dây hiệp nhất của chúng con ngõ hầu 

tất cả những ai mang danh xưng cao đẹp Kitô hữu một ngày kia sẽ cùng nhau chung 

hưởng bữa tiệc của Chúa.  

 

 Lạy Chúa vào bữa Tiệc ly tối nay, chúng con cầu nguyện cho những người anh cả 

trong gia đình đức tin, là dân tộc Dothái, vào những ngày này cũng cử hành lễ Vượt 

qua tưởng nhớ ngày thoát khỏi xứ Ai Cập. 

 

 Lạy Chúa trong bữa Tiệc ly hôm nay, chúng con dâng lời cầu nguyện cho các thừa tác 

viên trong Hội thánh : Đức thánh cha Phanxicô, Đức Giám mục Micae, các linh mục 

và các phó tế trong giáo phận chúng con để các vị này luôn gần gũi chúng con và trở 

nên, cùng với chúng con, những người tôi tớ phục vụ sự sống mà Chúa đã trao ban 

cho chúng con.  

 

Mỗi người có thể có những ý nguyện riêng. Các gia đình cũng có thể thêm vào những ý 

nguyện dành cho bệnh nhân hoặc những ai đang chịu mất mát người thân cùng như cầu 

nguyện cho những người đã qua đời. Sau đó tất cả cùng đọc kinh Lạy Cha.  

 

G- : Thiên Chúa ban cho chúng ta Thần Khí duy nhất và hiệp thông. Chúng ta có thể thưa lên 

cùng Chúa lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta.  

Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 

Một thành viên khác trong gia đình đọc lời cầu 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- : Nếu muốn rước lễ cách thiêng liêng tối nay trong bữa Tiệc ly của Chúa, chúng ta đọc 

kinh sau :  

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 dưỡng nuôi con. 

Ngày ngày xin Chúa ban cho con học biết  yêu thương từ Chúa bằng cách cho đi.  

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

giờ. Amen. 

Sau một lúc thinh lặng :  

Chúng ta cùng hát tiếp : LUẬT YÊU THƯƠNG 

3. Con ơi cậy tin yêu mến con ghi tận đáy tâm hồn. Không ai là người dám quên luôn luôn 

tình yêu quý hơn. Con ơi cả ba nhân đức con luôn gìn giữ đêm ngày. Nhưng nay thật cao quý 

thay là nhân đức Yêu đoàn con hãy theo. 

ĐK. Yêu Thương là Điều Răn mới: Anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết 

anh em là môn đệ Thầy. 

4. Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo 

không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. 

Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng. 

5. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao 

nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm 

cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. 

Sau đó người cao niên nhất chúc lành bữa ăn mà mọi người sẽ hưởng dùng :  

Trong đêm bữa Tiệc ly, xin chúc tụng Chúa là Cha chúng ta vì những ơn lành Người ban cho 

chúng ta. Xin chúc tụng Chúa Giêsu, Đấng đã ban cho chúng ta bánh hằng sống. Xin Chúa 

chúc lành cho bữa ăn giờ đây chúng con sẽ hưởng dùng, xin cho bữa ăn chúng con cùng nhau 

chia sẻ gìn giữ chúng con luôn nên một với nhau trong tình bằng hữu và niềm vui của Tin 

Mừng. Amen.  

Chúng ta cùng làm dấu Thánh Giá.  

Sau đó mọi người dùng bữa. Xin chúc mọi người ngon miệng !  

 

 


