
THÁNH LỄ TIỆC LY CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI REVESBY. 

THỨ 5 TUẦN THÁNH 14/4/2022. 

 

Trong niên lịch Phụng Vụ, Tam Nhật Thánh được coi là những ngày quan trọng nhất của 

Phụng Vụ. Năm nay, Tạ ơn Chúa đã ban cho dịch bệnh được ổn định nên tại các Giáo Đoàn 

các nghi thức Phụng Vụ trong Tam Nhật Thánh được quý Cha Tuyên Úy đặc trách Giáo 

Đoàn cử hành thật sốt sắng. 

 

Tối ngày 14/4/2022 Thánh Lễ Tiệc Ly tại Revesby do Cha Văn Chi Chủ Tế. Đúng 8:30pm, 

Cha Chủ Tế cùng đoàn Phụng Vụ gồm các em Thiếu Nhi Cung Thánh, quý anh Thừa Tác 

Viên Thánh Thể, quý chị Thừa Tác Viên Thánh Thể  Ngoại Thường, cùng 12 các vị được 

tuyển chọn làm Tông Đồ tiến lên bàn thờ. Hôm nay có 3 Báu Vật quan trọng Chúa đã để lại 

cho con người trước khi Chúa chịu chết trên Thánh Giá. Đó là Bí Tích Thánh Thể, chức Linh 

Mục và Giới Luật Yêu Thương. “ Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang 

ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng.” (Ga. 13:1). Bữa Tiệc Ly diễn tả lại bữa ăn cuối 

cùng của Chúa với 12 vị Tông Đồ. Trong phẩm phục mầu trắng của Thánh Lễ Tiệc Ly, Cha 

Chủ Tế đã theo gương của Chúa Giêsu khiêm hạ cúi xuống đổ nước rửa chân cho 12 vị Tông 

Đồ. Rửa chân đòi hỏi Thầy Giêsu phải cúi xuống rất sâu, phải trở thành người tôi tớ phục vụ. 

Và chính vì vậy các Linh Mục cũng như giáo dân cần phải theo gương Chúa học bài học 

khiêm nhường và phục vụ tha nhân trong cuộc sống. “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” 

(Ga. 13:14). 

 

 
Cung nghinh Thánh Thể trọng thể và trang nghiêm. 

 



Hôm nay Chúa cũng đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để làm thần lương nuôi sống con người, 

sau lời nguyện kết lễ, Cha Văn Chi cùng với đoàn Phụng Vụ cung nghinh Thánh Thể Chúa 

qua bàn thờ phụ. Với hương trầm nghi ngút thơm bay, cùng tiếng trắc mõ cất lên, mọi người 

đều hướng về Thánh Thể bái quỳ thờ lạy Chúa. Tối nay Chúa ngự trong gian nhà tạm của 

bàn thờ phía Đức Mẹ, nhà tạm được mở cửa và để trống, khăn bàn thờ được tháo bỏ để 

tưởng nhớ lại ngày này của năm xưa, quân dữ đuổi bắt Chúa và Chúa đã vào Vườn Cây Dầu 

một mình để cầu nguyện cùng với Đức Chúa Cha. 

 

 
Giờ Chầu Thánh Thể Cộng Đồng trang nghiêm sốt sắng. 

 

Để cùng tiến bước với Chúa trong những giây phút Chúa bị bỏ rơi, cô đơn và đau khổ nhất, 

anh chị em giáo dân trong Giáo Đoàn Revesby đã ở lại với Thầy Giêsu trong giờ canh thức 

thật tâm tình và sốt sắng. “Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng chết 

với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang...”. Những lời của bài hát Con Đường Chúa Đã 

Đi Qua thật cảm động, đã thấm vào từng tế bào, từng mạch máu của mỗi người giáo dân 

trong suốt 40 ngày của Mùa Chay Thánh.    

 



 
Đèn sáng trong tay cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu. 

 

TƯỞNG NIỆM SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA & SUY TÔN THÁNH GIÁ. 

THỨ 6 TUẦN THÁNH 15/4/2022. 

 

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày quan trọng của mọi người Công Giáo, toàn thể Giáo Hội trên 

khắp thế giới tưởng niệm Chúa chết trên cây Thánh Giá nên hôm nay không cóThánh lễ. Có 

4 sự kiện chính tối nay: Tưởng niệm Chúa chết, Suy tôn Thánh Giá, các Lời nguyện của 

Giáo Hội và Rước lễ. Hiệp cùng với toàn thể Giáo Hội, vào lúc 7 giờ tối tại Thánh Đường St 

Luke Revesby do Cha Văn Chi Tuyên Úy đặc trách Giáo Đoàn đã cử hành Nghi Thức 

Tưởng Niệm Sự Thương Khó của Chúa và Suy Tôn Thánh Giá. 

 

Trong thinh lặng Cha chủ tế cùng đoàn Phụng Vụ tiến lên trước bàn thờ và Ngài phủ phục để 

tưởng niệm Chúa chết, tất cả giáo dân đều quỳ gối và suy niệm: chính vì tình yêu nhân loại 

mà Chúa đã chọn cái chết khổ hình trên Thánh Giá. Cái chết đã xảy ra theo như lời Kinh 

Thánh và để cho các lời tiên tri được nên trọn: “Con Người sẽ bị nộp trong tay người đời, và 

họ sẽ giết Ngài, và bị giết rồi sau ba ngày Ngài sẽ sống lại.” (Mc. 9:31). 

 



 
Bài Thương Khó The Passion of the Christ. 

 

Tối hôm nay cả nhà thờ lắng nghe Bài Thương Khó của Chúa theo Thánh Gioan được Cha 

Chủ Tế cùng với hai anh ca viên của Ca Đoàn xướng lên theo giọng hát Opera, âm thanh 

vang lên...lúc trầm... lúc bổng...lúc ngân vang...lúc hạ xuống...đã đưa mọi người hòa nhập 

vào bầu không khí ảm đạm của những ngày chịu nạn của Chúa năm xưa. Con đường thương 

khó của Chúa... Vườn Cây Dầu.. Đồi Golgotha... Bảy lời nói than thở sau cùng của Chúa... 

như in đậm vào trong ký ức của mỗi người tín hữu. 

 

 
Đây là Cây Thánh Gía nơi treo Đấng Cứu Độ Trần Gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. 



 

Sau Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chết là phần Suy Tôn Thánh Giá, Cha Chủ Tế giơ cao 

Thánh Giá từ dưới cuối nhà thờ, tháo khăn tím che phủ Chúa làm 3 lần và cất lên: “Đây là gỗ 

Thánh Giá nơi treo Đấng cứu chuộc trần gian.” Giáo dân quỳ lạy Thánh Giá và cất vang: 

“Chúng ta hãy đến mà thờ lạy.” Vì đại dịch vẫn cò ảnh hưởng, nên chỉ có Cha Chủ Tế quỳ 

hôn kính Thánh Giá, còn tất cả giáo dân kính cẩn lên bái quỳ thờ lạy Thánh Giá mà thôi. 

 

 
Cộng Đồng Dân Chúa Thờ Kính Thánh Giá Chúa Giêsu. 

 

Tạ ơn Chúa đã thương chúng con, cảm tạ Chúa đã tuyển chọn chúng con làm con cái của 

Chúa và nhất là đã chịu chết trên cây Thánh Giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con 

được chết đi với con người cũ mang đầy tội lỗi để được sống lại với Chúa trong ngày Chúa 

vinh quang Phục Sinh. 

 

 

THỨ BẨY TUẦN THÁNH VỚI THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH TẠI REVESBY. 

THỨ 7 TUẦN THÁNH 16/4/2022. 

 

Hôm nay Thứ Bẩy Tuần Thánh, Giáo Hội ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm việc Chúa chịu 

thương khó, chịu chết. Qua khổ đau để dẫn đến vinh quang, thật đúng như vậy. Nếu Chúa 

Giêsu chỉ chịu khổ hình và chết trên Thánh Giá thôi thì niềm tin của người tín hữu không 

được coi là toàn vẹn, nhưng Canh Thức Vọng Phục Sinh loan báo Chúa đã chỗi dậy và sống 

lại từ cõi chết, Chúa đã chiến thắng tử thần, Chúa đã Phục Sinh khải hoàn. 

 



 
Làm Phép Lửa Mới và Nến Phục Sinh 2022. 

 

 
Cộng Đồng Dân Chúa thắp lên Ánh Sáng Phục Sinh. 

 



 
Ánh Sáng Chúa Kitô – Tạ Ơn Chúa. 

 

Đêm nay, đêm hồng phúc. Ánh sáng Chúa Kitô được thắp lên từ cây nến Phục Sinh. Con 

người ngồi trong tối tăm đã tìm thấy ánh sáng ban sự sống. Đúng 9:30pm giáo dân tại 

Revesby và các vùng phụ cận đã tập trung dưới cuối Nhà Thờ để chuẩn bị tham dự nghi thức 

làm phép lửa và đốt nến Phục Sinh do Cha Văn Chi Chủ Tế. Thánh lễ Vọng Phục Sinh bao 

gồm các nghi thức: 

 

1. -Làm phép lửa mới và thắp nến Phục Sinh 

2. -Phụng vụ Lời Chúa  

3. -Phụng vụ Thánh Tẩy 

4. -Phụng vụ Thánh Thể 

 

Sau nghi thức làm phép lửa, Cha Chủ Tế làm phép cây nến Phục Sinh và ánh sáng từ cây nến 

Phục Sinh sẽ được truyền đến cho giáo dân. Giương cao nến Phục Sinh, Cha Chủ Tế xướng 

vang: “Ánh Sáng Chúa Kitô.” Cộng Đồng Dân Chúa đáp lại: “Tạ ơn Chúa” và cùng nhau 

theo ánh sáng nến Phục Sinh. Ánh sáng của nến Phục Sinh nhắc nhở chúng ta hãy luôn là 

ngọn đèn tỏa sáng nơi môi trường chúng ta sống và sinh hoạt, cũng như hãy luôn sống đời 

tỉnh thức cầm đèn cháy sáng trong tay đón chờ ngày Chúa đến. 

 

Phần Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tối hôm nay khá đặc biệt. Giáo 

Hội mời gọi tín hữu tin tưởng vào Lời Chúa phán và điều Chúa hứa ban.Giáo Hội suy niệm 



những kỳ công của Người đã làm cho Dân Người ngay từ Khởi Nguyên Sáng Thế, trải qua 

Thời Kỳ Xuất Hành, đến đời các Tiên Tri loan báo Thời Đại Cứu Thế, và Triều Đại Cứu Thế 

tiến tới tột đỉnh là sự kiện Chúa Giesu Kitô chịu chết và sống lại để cứu độ trần gian. 

 

 
 
 

 
Ánh Sáng Chúa Kitô lan tràn xua tan bóng đêm tăm tối. 

 



 
Ánh Sáng Chúa Kitô và Niềm Vui Phục Sinh Alleluia. 

 

Trong Phần Phụng Vụ Thánh Tẩy. Toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa cầm nến cháy sáng trên 

tay để lập lại lời hứa khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Tôi tin Thiên Chúa là Cha. Tôi tin 

Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Tôi tin Ba Ngôi Thiên Chúa. Tôi tin Hội Thánh duy nhất. Tôi 

tin phép Rửa để tha tội.Tôi tin có sự sống đời...đó là Đức Tin của người tín hữu khi được trở 

thành con cái của Chúa với nước phép được rẩy trên mỗi người khi Cha Chủ Tế đi qua. 

 

Mùa Chay Thánh đã hết, sống 40 ngày chay tịnh, mỗi người tín hữu ít nhiều cũng cảm thấy 

có một luồng gió mới đang thấm vào trong tâm hồn. Con người tội lỗi đã được đổi mới qua 

Bí Tích Giải Tội để giao hòa với Thiên Chúa, con người cũ đã được chết đi và nay mình 

sống đời sống mới cùng với Chúa Phục Sinh. Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã chiến thắng tử 

thần, Chúa đã Phục Sinh khải hoàn trong vinh quang. 

Hát lên người ơi Alleluia! Alleluia. 

 

VietCatholic Sydney Phạm Nhiên & Khanh Lai – Mùa Phục Sinh 2022 
 

 

 

 

 

 

 


