
CHÚA NHẬT – 11-21-2021 

The Solemnity of Christ The King. 
 

BÀI ĐỌC I:   Đn 7: 13-14 

Trích sách Tiên tri Đaniel. 

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, 

và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám 

mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người 

ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban 

cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất 

cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự 

Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh 

cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của 

Ngài không khi nào bị phá huỷ.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Kh 1: 5-8 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông 

đồ. 

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình 

an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, 

là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, 

là Đấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng 

máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và 

đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế 

của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc 

Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. 

Amen.  

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã 

nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người 

cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu 

sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen. 

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ 

đến, là Đấng Toàn Năng phán: "Ta là Alpha và 

Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh".   

Đó là lời Chúa. 

 



Second Reading: Rev 1: 5-8 

A Reading from the Book of Revelation. 

Jesus Christ is the faithful witness, the 

firstborn of the dead and ruler of the kings of 

the earth.  

To him who loves us and has freed us from our 

sins by his blood, who has made us into a 

kingdom, priests for his God and Father, to 

him be glory and power forever and 

ever.  Amen. 

Behold, he is coming amid the clouds, and 

every eye will see him, even those who pierced 

him. 

All the peoples of the earth will lament him. 

Yes.  Amen. 

"I am the Alpha and the Omega, " says the 

Lord God, 

"the one who is and who was and who is to 

come, the almighty." 

Đó là lời Chúa. 



 
Lời Nguyện Dân chúa - Lễ Chúa Kitô Vua - Khấn dòng 5:30pm 

1.  Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội, được luôn trung thành 

làm chứng cho Vua Giêsu, bằng con đường yêu thương và phục vụ 

mọi người.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho quý Sơ vừa tuyên lại Lời Khấn, hằng 

luôn được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, để trung tín và quảng đại 

hiến mình phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin 

Chúa. 

3.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ, được 

luôn chuyên cần cầu nguyện, thực thi Lời Chúa và sống bác ái, để 

có thể khơi lên trong tâm hồn con cháu ước muốn toàn hiến đời 

mình, để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội.  Chúng ta cùng cầu 

xin Chúa. 

4.  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, vị Lương Y đầy quyền năng và 

thương xót, an ủi người ưu phiền, chữa lành các bệnh nhân, và cho 

dịch bệnh được mau chấm dứt.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

5.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ý chỉ trong Thánh Lễ này, 

cách riêng cho những anh chị em trong Giáo xứ đã qua đời, được 

mau về hưởng nhan thánh Chúa, và cho các ý nguyện của riêng 

mỗi người. (Thinh lặng ít giây, rồi đọc): Chúng ta cùng cầu  xin 

Chúa. 

 

 

 



 Lời Nguyện Dân chúa - Lễ  Chúa Kitô Vua 8:00am 

 

1.  Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội, được luôn trung thành 

làm chứng cho Vua Giêsu, bằng con đường yêu thương và phục vụ 

mọi người.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ, luôn 

tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua, để Chúa luôn hiện diện, dẫn dắt 

gia đình sống trong chân lý và tình yêu của Chúa.  Chúng ta cùng 

cầu xin Chúa. 

3.  Chúng ta dâng lời tạ ơn và hiệp lời cầu xin cho Đoàn Thiếu Nhi 

Kitô Vua, trong ngày Mừng Bổn Mạng và kỷ niệm 40 năm thành 

lập Đoàn.  Xin cho các Trưởng và các đoàn viên được thêm lòng 

yêu mến Chúa, luôn hăng hái làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh 

Thể và cho giới trẻ Việt Nam. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

4.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các anh chị em Ca đoàn Kitô Vua, 

mừng bổn mạng hôm nay.  Xin cho các anh chị em trong khi 

phụng sự Chúa và cộng đoàn qua lời ca tiếng hát, được làm tất cả 

vì lòng yêu mến Chúa, và để tôn vinh danh Chúa.  Chúng ta cùng 

cầu xin Chúa. 

5.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ý chỉ trong Thánh Lễ này, 

cách riêng cho những anh chị em trong Giáo xứ đã qua đời, được 

mau về hưởng nhan thánh Chúa, và cho các ý nguyện của riêng 

mỗi người. (Thinh lặng ít giây, rồi đọc): Chúng ta cùng cầu  xin 

Chúa. 



 Lời Nguyện Dân chúa - Lễ  Chúa Kitô Vua 10:00am 

 

1.  Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội, được luôn trung thành 

làm chứng cho Vua Giêsu, bằng con đường yêu thương và phục vụ 

mọi người.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ, luôn 

tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua, để Chúa luôn hiện diện, dẫn dắt 

gia đình đi trong chân lý và tình yêu của Chúa.  Chúng ta cùng 

cầu xin Chúa. 

3.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các anh chị em vừa lãnh nhận thừa 

tác vụ ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa, luôn biết sống gương mẫu, 

vững mạnh trong đức tin, và siêng năng kết hiệp với Chúa Giêsu 

Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

4.  Chúng ta dâng lời tạ ơn và hiệp lời cầu xin cho Đoàn Thiếu Nhi 

Kitô Vua, trong ngày Mừng Bổn Mạng và kỷ niệm 40 năm thành 

lập Đoàn.  Xin cho các Trưởng và các đoàn viên được thêm lòng 

yêu mến Chúa, luôn hăng hái làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh 

Thể và cho giới trẻ Việt Nam.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

5.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ý chỉ trong Thánh Lễ này, 

cách riêng cho những anh chị em trong Giáo xứ đã qua đời, được 

mau về hưởng nhan thánh Chúa, và cho các ý nguyện của riêng 

mỗi người. (Thinh lặng ít giây, rồi đọc): Chúng ta cùng cầu  xin 

Chúa. 

 

 

 

 



 

 Lời Nguyện Giáo Dân - Lễ Chúa Kitô Vua 12:30pm 

Mừng Bổn Mạng và 40 Năm Thành Lập Đoàn TNTT Kitô Vua 

1.  We give thanks to God for the abundance of God's blessings upon 

our Chapter during the past 40 years.  We offer our prayers for all 

members of our Chapter, that we may be strengthen in our love for 

Jesus in the Eucharist, in our dedication to humble service in the 

spirit of unity and generosity.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2.  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn chúc lành và trả công bội 

hậu cho các Cha Tuyên úy, các huynh trưởng, các trợ tá, và các 

Đoàn viên, đã chung tay xây đắp Đoàn trong 40 năm qua.  Chúng 

ta cùng cầu xin Chúa. 

3.  Chúng ta dâng lên Chúa các bậc phụ huynh, các ân nhân, đã ủng 

hộ và giúp đỡ Đoàn trong suốt thời gian qua.  Xin Chúa ban cho 

các ngài được tràn đầy ơn Chúa, được luôn bình an và khoẻ mạnh. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

4.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các anh chị em Ca đoàn Kitô Vua, 

mừng bổn mạng hôm nay.  Xin cho các anh chị em trong khi 

phụng sự Chúa và cộng đoàn qua lời ca tiếng hát, được làm tất cả 

vì lòng yêu mến Chúa, và để tôn vinh danh Chúa.  Chúng ta cùng 

cầu xin Chúa. 

5.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ý chỉ trong Thánh Lễ này, 

cách riêng cho những anh chị em trong Giáo xứ đã qua đời, được 

mau về hưởng nhan thánh Chúa, và cho các ý nguyện của riêng 

mỗi người. (Thinh lặng ít giây, rồi đọc): Chúng ta cùng cầu  xin 

Chúa. 

 


