
2nd Reading: 1 John 5:1-6

At the Easter Vigil, many men, women, 
and children came into the Church and 
were “begotten” by God through the 
waters of Baptism.

John 1 reminds us that a Christian is not 
born naturally, but through Faith in Christ 
Jesus. This is confirmed in the First 
Chapter of the Gospel of John where 
disciples of Christ are born again not by 
generation but by regeneration.

Regeneration means that we are a new creature and we have a 
new name: Christian. We are no longer merely human.  Our nature 
is human, but by Grace we have a share in the divinity of Christ 
who humbled himself to share in our humanity. Only by Grace 
through regeneration do we share in Christ’s nature.

Through Faith and Baptism we are “victors of the world.”  

Our victory is through, with, and in Jesus Christ, the Risen Lord. 
He is the first to conquer sin and death and all who follow him in 
faith enjoy the benefits of resurrection as well.

This still requires something of us who place our faith in Him. 
Those who abide in the “Spirit of Truth,” and “keep his 
commandments” are called sons and daughters of God. When we 
love others who are begotten by God we honor the Father, the 
Son, and the Holy Spirit.

How do you celebrate the grace of being Christian?

How are you different from those who have never been baptized?

In what way are you inviting others to place their faith in the 
Risen Lord?

Eternal Father, as we celebrate the Resurrection of Your Son, 
fill us with the joys of your Divine Mercy upon us. May we 
who are Baptized remain faithful to you, 
who live and reign with Jesus Christ and 
with the Holy Spirit, One God forever and 
ever. Amen.

1st Reading: Acts 4:32-35

There isn’t a person on Earth who can take what they have 
with them to the next life.
 
Those of us who claim to be Christian take this thought a step 
further. We cannot claim to hold anything as our own, even in 
this life. In reality, all that we hold is only borrowed. Our 
land, clothes, toys, and – yes – even our loved ones are not 
ours to claim.

The early disciples, after the resurrection of Christ,  understood 
this and began distributing their goods to one another.  The 
first reading tells us that these disciples “held everything in 
common” and placing their goods at the Apostles’ feet, the 
goods were distributed to each according to their need.”

These disciples witnessed a crucified Christ empty himself on 
the cross and on the third day be raised to glory. They 
understood that a spiritual and physical emptiness opened 
oneself to the power of the Risen Christ working in them.

In what way did the spiritual discipline of Lent help you to 
empty yourself in order to celebrate the joys of the Risen 
Christ this Easter?

Readings
Acts 4:32-35 

Psalm 118
1 John 5:1-6

John 20:19-31

Christ in Our Neighborhood

Question
Question

Used with Permission. All rights reserved. Christ in Our Neighborhood © is a Scripture program designed by
Auxiliary Bishop John Dolan of the Diocese of San Diego. 

This free program may be found on-line at www.christ-ion.com. 

Commentary

Commentary



Gospel: John 20:19-31

Pope Saint John Paul II, responding to a devotion he had to 
the spiritual apparition of Saint Faustina, designated the 
Second Sunday of Easter as “Divine Mercy Sunday.”

On this day, Catholics are invited to 
reflect on the absolute Mercy of God 
upon us who are sinners. This mercy 
was fulfilled through Jesus Christ who 
suffered and died for us and rose from 
the dead.

God’s mercy was recognized by the 
Apostles in the upper room when 
Jesus said, “Peace be with you!”

Jewish sacrifices, according to the 
Book of Leviticus, were offered for 
the guilt and sins of the people. They 
were also offered as means to give 
thanks to God. Finally, sacrifices were 
made as peace offerings to seal 
covenants and contracts.

Jesus’ words, “Peace be with you,” 
seal the new covenant with all who 
have faith in the Lord.  The benefit of 
this new covenant is the grace of the Holy Spirit who is 
breathed upon the Apostles in the upper room.

The Divine Mercy of God was sealed by Christ!

How have you celebrated the Mercy of God in your life?

At 3:00 p.m., Catholics gather on Divine Mercy Sunday 
(and any day) to pray the Divine Mercy Chaplet.

The chaplet is a selfless prayer, offering Jesus to the Father 
for the sins of the world.  

Consider offering this prayer for the world. 

Receive
the

Holy
Spirit!

The Leader invites the gathering to pray the Chaplet of Divine 
Mercy.  See the page on how to pray the Divine Chaplet. If 
time does not permit, the Leader may may have the gathering 
say together:

“Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and 
Divinity of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, 

in atonement for our sins and those of the 
whole world.”

A Divine Mercy Image may be placed on a 
table as a point for reflection.

The leader will then guide the group in praying 
Psalm 118: 2-4, 13-15, 22-24.

Response:   

Give thanks to the LORD, for he is good, 
his love is everlasting.

Let the house of Israel say,
“His mercy endures forever.”
Let the house of Aaron say,

“His mercy endures forever.”
Let those who fear the LORD say,
“His mercy endures forever.”

Response

I was hard pressed and was falling,
but the LORD helped me.
My strength and my courage is the LORD,
and he has been my savior.
The joyful shout of victory
in the tents of the just:

Response

The stone which the builders rejected
has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
it is wonderful in our eyes.
This is the day the LORD has made;
let us be glad and rejoice in it.

Response

Conclude with an OUR FATHER

Prayer

Psalm

For more information, visit Christ in Our Neighborhood at WWW.CHRIST-ION.COM
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The Chaplet of Divine Mercy

Using the rosary ...

1. Make the Sign of the Cross: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spir-
it. Amen.

2. Our Father: Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; 
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us 
our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but 
deliver us from evil, Amen.

3. Hail Mary: Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst wom-
en, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, 
now and at the hour of our death, Amen.

4. The Apostle’s Creed: I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, 
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the 
Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; He descended 
into hell; on the third day He rose again from the dead; He ascended into heaven, and is seated 
at the right hand of God the Father almighty; from there He will come to judge the living and 
the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the 
forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

5. (Large Bead) Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and Divinity of Your 
Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole 
world.

6. (On the Ten Small Beads of Each Decade) For the sake of His sorrowful Passion, have mer-
cy on us and on the whole world.

7. Repeat for the remaining decadesSaying the “Eternal Father” (5) on the large bead and 
then 10 “For the sake of His sorrowful Passion” (6) on the following small beads.

8. Conclude with the following (Repeat three times):  Holy God, Holy Mighty One, Holy 
Immortal One, have mercy on us and on the whole world.

9. (Optional - repeat three time): Jesus I trust in you!



Oración 

Padre Eterno, mientras celebramos la Resurrección de 

Tu Hijo, llénanos con las alegrías de tu Divina 

Misericordia sobre nosotros.  Que nosotros los que 

estamos Bautizados nos mantengamos fieles a Ti, 

quien vives y reinas con Jesucristo y con el Espíritu 

Santo, un Dios por los siglos. Amén. 

      

Comentario 

1ra lectura: Hechos 4: 32-35 

 

No hay una persona en la Tierra que pueda llevarse lo 

que tiene con ellos a la próxima vida.  

 

Aquellos de nosotros que decimos ser Cristianos, 

tomamos este pensamiento otro paso.  No podemos 

reclamar que algo es de nosotros, incluso en esta vida. 

En realidad, todo lo que tenemos solo es prestado. 

Nuestra tierra, ropa, juguetes y, sí, incluso nuestros 

seres queridos no son nuestros para reclamar.   

 

Los primeros discípulos, después de la resurrección 

de Cristo, entendieron esto y comenzaron a distribuir 

sus posesiones entre sí.  La primera lectura nos dice 

que entre estos discípulos "todo lo poseían en común" 

y colocando sus bienes a los pies de los Apóstoles, los 

bienes se distribuyeron a cada uno según su 

necesidad. 

 

Estos discípulos fueron testigos de un Cristo 

crucificado que se vació en la cruz y en el tercer día 

fue elevado a la gloria.  Ellos entendieron que en 

vaciarse espiritualmente y físicamente uno se abre al 

poder del Cristo resucitado trabajando en ellos. 

 

    Preguntas 

 

¿De qué manera te ayudó la disciplina espiritual de la 

Cuaresma a vasiarte para celebrar las alegrías del 

Cristo resucitado en esta Pascua? 

 

 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: 1 Juan 5: 1-6 

 

En la Vigilia Pascual, muchos hombres, mujeres, y 

niños entraron a la Iglesia y fueron "engendrados" por 

Dios a través del agua del Bautismo.  

 

Juan 1 nos recuerda que un Cristiano no es nacido 

naturalmente, pero a través de la fe en Cristo Jesús. 

Esto se confirma en el Primer Capítulo del Evangelio 

de Juan donde los discípulos de Cristo nacen de 

nuevo no por generación pero por regeneración. 

 

Regeneración significa que somos una nueva criatura 

y tenemos un nuevo nombre: Cristiano.  Ya no somos 

simplemente humanos.  Nuestra naturaleza es 

humano, pero por Gracia tenemos una participación 

en la divinidad de Cristo quien se humilló a sí mismo 

para compartir nuestra humanidad.  Solo por Gracia a 

través de la regeneración, compartimos en la 

naturaleza de Cristo.  

 

A través de la fe y el bautismo somos vencedores del 

mundo.   

 

Nuestra victoria es con, a través de, y en Jesucristo, el 

Señor Resucitado.  Él es el primero en conquistar el 

pecado y la muerte y todos los que lo siguen en la fe 

también disfrutan de los beneficios de la resurrección. 

 

Esto todavía requiere algo de nosotros que ponemos 

nuestra fe en Él.  Aquellos que permanecen en el 

"Espíritu de la verdad" y "mantienen sus 

mandamientos" se llaman hijos e hijas de Dios. 

Cuando nosotros amamos a otros que son 

engendrados por Dios honramos al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo 

 

 

 

Preguntas 

¿Cómo celebras la gracia de ser Cristiano?  

 

¿Cómo eres diferente de aquellos que nunca han sido 

bautizados?  

 

¿De qué manera estás invitando a otros a depositar su 

fe en el Señor resucitado? 
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Comentario  

 

Evangelio: Juan 20: 19-31 

 

El Santo Papa Juan Pablo II, respondiendo a una 

devoción que tuvo a la aparición espiritual de Santa 

Faustina, designo el Segundo Domingo de Pascua como 

"Domingo de la Divina Misericordia".  

 

En este día, los Católicos están invitados a reflexionar 

sobre la misericordia absoluta de Dios sobre nosotros 

que somos pecadores.  Esta misericordia se cumplió por 

medio de Jesucristo quien sufrió y murió por nosotros y 

se levantó de los muertos.  

 

La misericordia de Dios fue reconocida por los 

Apóstoles en la sala superior cuando Jesús dijo: "La paz 

esté con ustedes."  

 

Sacrificios judíos, según el Libro de Levítico, fueron 

ofrecidos por la culpa y los pecados de la gente.  

También se ofrecieron como un medio para dar gracias 

a Dios.  Finalmente, los sacrificios fueron hechos como 

ofrendas de paz para sellar convenios y contratos.  

 

Las palabras de Jesús, "La paz esté con ustedes" sellan 

el nuevo convenio con todos los que tienen fe en el 

Señor.  El beneficio de este nuevo convenio es la gracia 

del Espíritu Santo que es soplado sobre los Apóstoles en 

la sala superior.  

 

¡La Divina Misericordia de Dios fue sellada por Cristo! 

    

Pregunta 

 
¿Cómo has celebrado la misericordia de Dios en tu 

vida? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

A las 3:00 p.m., los Católicos se reúnen en el 

Domingo de la Divina Misericordia (y cualquier día) 

para rezar la Coronilla de la Divina Misericordia.   

 

La coronilla es una oración desinteresada, que ofrece 

Jesús al Padre por los pecados del mundo  

 

Considera ofrecer esta oración por el mundo. 

 

 

 

 

 

Oración 

 

El líder invita al grupo a rezar la Coronilla de la Divina 

Misericordia.  Vea la página sobre cómo orar la 

Coronilla de la Divina Misericordia.  Si el tiempo no lo 

permite, el grupo puede decir juntos:  

 

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, Alma y 

La divinidad de tu hijo amado, nuestro Señor, 

Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los de 

todo el mundo." 

 

Una Imagen de Divina Misericordia puede ser colocada 

en una mesa como un punto para la reflexión.  

 

Salmo 117, 2-4. 16ab-15. 22-24 

  

 

Salmo 
 

Respuesta: La misericordia del Señor es eterna. 

Aleluya. 
Diga la casa de Israel: "Su misericordia es eterna". 

Diga la casa de Aarón: "Su misericordia es eterna". 

Digan los que temen al Señor: "Su misericordia es 

eterna".   

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 

La diestra del Señor es poderosa, 

la diestra del Señor es nuestro orgullo. 

No moriré, continuaré viviendo 

para contar lo que el Señor ha hecho. 

Me castigó, me castigó el Señor, 

pero no me abandonó a la muerte.   

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 

La piedra que desecharon los constructores, 

es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, 

es un milagro patente. 

Este es el día de triunfo del Señor: 

día de júbilo y de gozo.   

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 

 

Concluir con un PADRE NUESTRO. 

Para obtener más información, visite Cristo en nuestro 

vecindario en WWW.CHRIST-ION.COM 
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Usando el Rosario ... 
 

1. Haga la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

2. Padre nuestro: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; Venga tu 

reino; Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; y 

perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; y no nos 

dejes caer en la tentación, pero líbranos del mal, Amén. 

 

3. Ave María: Ave María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres es, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. 

 

4. El Credo del Apóstol: Creo en Dios, el Padre omnipotente, Creador del cielo y la tierra, y en 

Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido del 

La Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado; Él descendió al 

infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos; ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de 

Dios Padre todopoderoso; desde allí vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu 

Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el el perdón de los pecados, la 

resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 

 

5. (Grano grande) Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu 

Hijo muy amado, Nuestro Señor, Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los de todo 

mundo. 

 

6. (En las diez cuentas pequeñas de cada década) Por su dolorosa pasión, ten 

misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

7. Repita durante las décadas restantes diciendo al "Padre Eterno" (5) en la cuenta grande y 

luego 10 "Por el bien de Su dolorosa Pasión" (6) en las siguientes cuentas pequeñas. 
 

8. Concluya con lo siguiente (Repita tres veces): Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

piedad de nosotros y del mundo entero. 

 

9. (Opcional - repita tres veces): ¡Jesús, confío en ti! 
 



 

 

Chúa Nhật thứ 2 
Phục Sinh 

Christ in Our Neighborhood 
Easter Series 

 
Lời Nguyện 
Lạy Cha Hằng Hữu, trong khi chúng con mừng sự 
sống lại của Con Cha, xin đổ xuống trên chúng con 
những niềm hân hoan  từ lòng Thương Xót của Chúa. 
Xin cho chúng con - những người đã nhận Phép Rửa - 
được luôn trung thành với Chúa, Ngài hằng sống 
hằng trị cùng với Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh 
Thần, làm Một Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. 
Amen. 
 
Dẫn Giải 
Bài đọc I: Công Vụ Tông Đồ 4:32 - 35 
 
Không một người nào ở trần gian có thể 
mang theo những gì họ có qua đời sau 
được. Những người xưng là Kitô hữu 
như chúng ta suy tư ý tưởng này xa hơn 
một bước. Chúng ta không thể công bố 
quyền sở hữu trên bất kể điều gì trong 
cuộc đời này. Thật ra, tất cả những gì 
chúng ta có đều là vay mượn. Đất đai, 
quần áo, vật dụng, và luôn cả những 
người thân yêu của chúng ta không phải 
thuộc quyền sở hữu của chúng ta. 

Những môn đồ sơ khai, sau sự sống lại của Chúa Kitô, 
đã thông hiểu điều này và bắt đầu phân phát của cải tới 
những người khác. Bài đọc một nói với chúng ta rằng 
những môn đệ này coi mọi sự đều là của chung và đặt 
của cải của họ dưới chân các Môn Đệ Chúa Giêsu, 
những của cải được phân chia theo nhu cầu của họ. 

Các môn đệ này đã thấy Đức Kitô bị đóng đanh rũ bỏ 
chính mình trên thập giá và ngày thứ ba được sống lại 
trong vinh quang. Họ đã hiểu rằng sự rũ bỏ tâm linh và 
thể lý đã mở ra cho con người sức mạnh của Chúa Kitô 
Phục Sinh đang hoạt động trong họ. 

Câu Hỏi 
Những khắc phục tinh thần trong Mùa Chay đã giúp 
bạn rũ bỏ chính mình để có thể đón nhận những hân 
hoan từ Chúa Kitô Sống Lại trong mùa Phục Sinh này 
thế nào? 
 
 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: 1 Gioan 5:1-6 
 
Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, có nhiều quý ông, 
bà và trẻ em đã gia nhập Giáo Hội và được  sinh ra do 
Thiên Chúa  bởi nước  nhờ Bí Tích Rửa Tội. 

Thánh thư Gioan 1 nhắc nhở chúng ta rằng một Kitô 
hữu không tự nhiên được sinh ra, nhưng bởi Đức Tin 
trong Chúa Giêsu Kitô. Điều này được công nhận trong 
chương đầu của Phúc Âm Gioan rằng các môn đệ của 
Chúa Kitô được sinh ra một lần nữa không phải bởi 
sinh sản mà bởi nhờ ơn tái sinh. 

Tái  sinh nghĩa là chúng ta là một tạo vật 
mới và có tên mới đó là Kitô hữu. Chúng 
ta không còn chỉ đơn thuần là con người. 
Bản chất của chúng ta là con người, 
nhưng bởi Ân Sủng chúng ta có chung 
phần trong thiên tính của Chúa Kitô, 
Người đã hạ mình xuống để chung phận 
với loài người chúng ta. Chỉ có bởi Ân 
Sủng qua sự tái sinh chúng ta mới đồng 

hưởng bản tính của Chúa Kitô. 

Qua Đức Tin và Phép Rửa chúng ta là “người chiến 
thắng của trần gian”. Chiến thắng của chúng ta là qua, 
với, và trong Đức Giêsu Kitô, Chúa Đã Sống Lại. Ngài 
là người đầu tiên chiến thắng tội lỗi và sự chết và 
những ai theo Ngài trong đức tin cũng sẽ được sống lại. 
Điều này vẫn đòi hỏi chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài. 
Những ai ở trong “Thần Khí của Sự Thật”, và giữ 
“những giới răn của Người” được gọi là con của Thiên 
Chúa. Khi chúng ta yêu những ai được sinh ra bởi 
Thiên Chúa thì chúng ta vinh danh Chúa Cha, Chúa 
Con, và Chúa Thánh Thần. 

Câu Hỏi 
Bạn ca ngợi hồng ân được làm một Kitô hữu thế nào?  
Bạn khác với những người chưa được rửa tôi thế nào? 
Bạn mời gọi những người khác đặt niềm tin vào Chúa 
Sống Lại bằng những cách nào? 
 
 
 
 
 
 

Readings 
 

Công Vụ 4:32-35 
Tv 118 

1 Gioan 5:1-6 
Gioan 20:19-31 

 
 

Used with Permission. All rights reserved. Christ in Our Neighborhood © is a Scripture program designed by 
Auxiliary Bishop John Dolan of the Diocese of San Diego. 

This free program may be found on-line at www.christ-ion.com. 
 



 

 

Chúa Nhật thứ 2 
Phục Sinh 

Christ in Our Neighborhood 
Easter Series 

Dẫn Giải 
Phúc Âm: Thánh Gioan 20:19-31 
 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị, để thể hiện 
sự sùng kính của Ngài về sự hiện ra của Thánh 
Faustina, đã chỉ định Chúa Nhật thứ hai trong mùa 
Phục Sinh là “Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót”. 
Vào ngày này, các tín hữu Công Giáo được 
mời gọi suy niệm Lòng Thương Xót Chúa 
vô hạn trên chúng ta là kẻ tội lỗi. Lòng 
thương xót này được thực hiện qua Chúa 
Giêsu Kitô đã chịu khổ nạn và chết cho 
chúng ta và trỗi dậy từ cõi chết. 

Lòng thương xót của Thiên Chúa được 
thừa nhận bởi các tông đồ mỗi lần gặp sau 
khi Chúa sống lại, khi Chúa Giêsu nói, 
“Bình an cho các con!”  

Của lễ của người Do Thái, trong sách Lêvi, được hiến 
dâng để chuộc các lỗi lầm và tội lỗi của con người. 
Chúng cũng được dâng tế để tạ ơn Thiên Chúa. Cuối 
cùng, các lễ vật dâng hiến như là một lễ vật xin bình an 
để đóng dấu lại các giao ước và khế ước. 

Lời của Chúa Giêsu, “Bình an cho các con,” đã đóng 
ấn giao ước mới với những ai có đức tin trong Chúa. 
Lợi ích của giao ước mới này là ân sủng của Chúa 
Thánh Thần được thổi trên các Thánh tông đồ trong 
phòng Tiệc Ly. 

Lòng Thương Xót của Chúa đã được đóng ấn bởi Chúa 
Kitô! 

Câu Hỏi 
Bạn ca ngợi lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời 
của bạn ra sao? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Vào 3 giờ chiều, các tín hữu Công Giáo tụ họp vào 
ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót (và những ngày 
khác) để cầu nguyện chuỗi Lòng Thương Xót. 
  
Chuỗi này là lời nguyện vị tha, dâng Chúa Giêsu lên 
Thiên Chúa Cha vì tội lỗi của toàn thế giới. Chúng ta 
hãy chú tâm dâng chuỗi này cho toàn thế giới. 
 
    
Lời Nguyện Chung 

Hướng dẫn viên mời những người tham dự cầu nguyện 
chuỗi Lòng Thương Xót. Xin xem trang hướng dẫn 
cách cầu nguyện chuỗi Lòng Thương Xót. Nếu không 
đủ thời gian, hướng dẫn viên có thể mời nhóm cùng 
đọc: 

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và 
Máu, linh hồn và thần tính của Con rất yêu 

dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế 
giới.” 

Hình Lòng Chúa Thương Xót có thể để 
trên bàn để mọi người cùng hướng về để 
suy niệm. 

Hướng dẫn viên sau đó sẽ mời nhóm đọc 
thánh vịnh. 

 
Thánh Vịnh 117, 2-4. 16ab -18. 22-24 (c. 1) 
 
Ðáp: Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn 
đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
 
Xướng: 
1. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người 

muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: "Đức 
từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn 
sợ Chúa, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn 
thuở". 

2. Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã 
hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ 
sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. 
Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã 
không nạp tôi cho tử thần. 

3. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến 
nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, 
việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày 
Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan 
về ngày đó. 

 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Anh em 
hãy nhận 
lấy Thánh 

Thần.” 

For more information, visit Christ in Our Neighborhood at WWW.CHRIST-ION.COM 
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